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1 Johdanto 

Jokaisen sairaanhoitajan perusvalmiuksiin kuuluu peruselintoimintojen perusteelli-

nen arviointi (Karjalainen ym. 2018). Hengitys, verenkierto ja tajunta ovat ihmisen 

hengissä pysymisen kannalta välttämättömiä peruselintoimintoja. (Metsävainio & 

Junttila 2016.) Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että sairaalassa hoidettavien 

potilaiden peruselintoimintojen arvioinnissa on havaittu puutteita ja mittauksien kir-

jaaminen ei ole ollut systemaattista. (Karjalainen ym. 2018). Peruselintoimintojen 

häiriöt vaativat nopeaa ja asianmukaista hoitamista, sillä vaikeutuessaan ne johta-

vat potilaan elottomuuteen ja menehtymiseen (Metsävainio & Junttila 2016). 

Yleisimpiä leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita ovat muun muassa verenvuoto ja 

sokki (Sudheendra ym.). Runsas verenvuoto voi aiheuttaa elimistössä verenkierron 

häiriötilan ja johtaa potilaan kuolemiseen (Matsi ym. 2016). Verenvuodon tunnista-

misessa ja vuodon määrän arvioinnissa oleellisinta ovat fysiologiset muuttujat, ku-

vantamislöydökset, mitattu ja arvioitu vuoto, vaste nestehoidolle sekä laboratorioko-

keiden arvot (Hakala 2013). Tutkimista jatketaan tilannearvion ja välittömän hoidon 

jälkeen peruselintoimintojen systemaattisella arvioinnilla, jolloin potilaan tilaa arvioi-

daan järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti. (Ala-Kokko & Liisanantti 2020.) 

Leikkauksen jälkeen potilas siirretään tyypillisesti heräämöhoitoon. Postoperatiivi-

sen potilaat voivat myös siirtyä leikkauksesta suoraan jatkohoitoon teho-osastolle 

joko suunnitellusti tai leikkauksenaikaisten komplikaatioiden vuoksi. Kun potilaalla 

ei ole pahoinvointia tai kipua ja verenkierto sekä hengitys ovat vakiintuneet, potilas 

voidaan siirtää vuodeosastolle. (Niemi-Murola 2016.) 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä sairaanhoidon opintoja tukeva laadukas opin-

tomateriaali, jossa kuvaillaan ja tarkastellaan postoperatiivisen aikuisen potilaan ve-

renvuodon tunnistamisen merkkejä ja hoitotyötä sairaalassa. Tarkoituksena on li-

sätä sekä edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden ymmärrystä ja osaamista akuutin ve-

renvuotopotilaan hoidosta. 

Opinnäytetyön ensisijainen kohderyhmä on LAB-Ammattikorkeakoulun sairaanhoi-

tajaopiskelijat. Tuotos on tarkoitettu tukemaan oppilaitoksen opiskelijoiden kirurgi-

sen- ja akuuttihoitotyön osaamista kurssimateriaalin muodossa. Keskeinen sisältö 

tehdään digitaaliseksi oppaaksi PowerPoint -muotoon. 
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2 Käsitteet 

2.1 ABCDE-toimintamalli vuotopotilaalla 

A = Airway = Ilmatiet 

Potilaan tilan arvioiminen aloitetaan varmistamalla, että potilaan hengitystiet ovat 

auki ja potilas hengittää (Porthan & Sormunen 2014). Ilmateiden menettämisen riski 

tulee huomioida, jos potilaan tajunnantaso on laskussa (Metsävainio & Junttila 

2016). Tajuttoman potilaan hengitystiet varmistetaan kohottamalla varovasti poti-

laan leukaa ja asettamalla tälle nieluputki (Porthan & Sormunen 2014). 

B = Breathing = Hengitys 

Hengitystyön arviointiin kuuluu hengitystaajuuden laskeminen eli kuinka monta ker-

taa minuutissa potilas hengittää sisään- ja uloshengitystä. Normaali hengitystaajuus 

aikuisella on 10–20 kertaa minuutissa. (Metsävainio & Junttila 2016.) Hengitystä 

arvioidaan rintakehän liikkeiden, hengitysäänten symmetrisyyden, happisaturaation 

sekä hengitystyön mukaisesti (Halonen ym. 2018). Happisaturaatio, eli kapillaarive-

ren happikyllästeisyys, mitataan pulssioksimetria-laitteella. Sillä saadaan numeeri-

nen arvo veren hemoglobiinin happikyllästeisyysasteesta. Yli 94 %:n happikyllästei-

syysaste on vielä riittävä, mutta alle 90 %:n arvo vaatii välitöntä lisäselvittelyä ja 

hoitoa akuutisti sairastuneella potilaalla. (Metsävainio & Junttila 2016.) 

Hengitystaajuuden nouseminen on selkeä suure potilaan tilan heikentymisen arvi-

oinnissa ja se on myös verenkiertovajauksen ensimmäinen merkki (Metsävainio & 

Junttila 2016). Hypovolemiassa, eli kiertävän verimäärän vajauksessa, hengitystaa-

juus nousee (Lundgrén-Laine & Ritmala-Castrén, 2017). Vajaus aiheuttaa veren ha-

pen niukkuutta, jolloin kudokset eivät saa tarpeeksi happea (Terveyskirjasto 2016).  

C = Circulation = Verenkierto 

Verenkierron arvioinnissa tulee ensisijaisesti arvioida ja hallita ulkoiset vuodot. Sy-

ketaajuuden ja verenpaineen mittaukset sekä sydänfilmi eli EKG (elektrokardiogra-

fia) kuuluvat verenkierron perusmonitorointiin. Aikuisen normaali leposyke on 60–

100 kertaa minuutissa. (Halonen ym. 2018.) Verenkierron riittämättömyys pystytään 

myös toteamaan nopealla kliinisellä tutkimuksella (Metsävainio & Junttila 2016). Ve-

renpainetasosta saadaan karkea arvio pulssin tunnustelulla, sillä rannepulssin 
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tuntee kädellä, kun systolinen verenpaine on yli 70 mmHg. Verenpainetta tulee mi-

tata säännöllisesti 5–10 minuutin välein, jotta tilan kehittymisen seuranta helpottuu 

ja annetun lääkityksen sekä nesteytyksen vaste voidaan arvioida. Vatsan ja lantion 

tunnustelu, raajojen lämpörajan sekä kapillaaritäytön arviointi ovat myös oleellisia 

kliinisiä tutkimuksia verenkierron arvioinnissa. Sokki-indeksillä arvioidaan elimistön 

tasapainotilan ylläpitämisen mahdollista pettämistä. Sokki-indeksin arvo saadaan 

jakamalla syketaajuus systolisella verenpainearvolla. (Halonen ym. 2018.)  

Kun verenkierto on riittämätön, ääreisverenkierron vastus lisääntyy, syketaajuus 

nousee ja pulssi muuttuu lankamaiseksi. Sydämen minuuttivirtauksen vähentyessä 

verenpaine laskee. Nestemäärän vajauksessa keskuslaskimopaine CVP on matala, 

(alle 4 mmHg), keuhkovaltimopaine PAP on normaali tai laskee ja täyttöpaine eli 

kiila on matala (alle 6mmHg). (Lundgrén-Laine & Ritmala-Castrén, 2017.) Lämpö-

rajat ja syketaso nousevat verenkierron riittämättömyyden vaikeusasteen mukaan. 

Potilaalla, joka painaa 70 kg, kiertävä verivirta on 4500 ml. Riittämättömän veren-

kierron oireet verenkierrossa 70 kg painavalla potilaalla: 

• Alle 750 ml:n verenvuodossa lämpöraja on ranteissa ja syketaso on normaali.  

• Kun verenvuoto on 750–1000 ml, lämpöraja nousee kyynärvarren korkeu-

delle ja syketaajuus nousee yli 100 kertaa minuutissa.  

• Kun verenvuoto on 1500–2000 ml, lämpöraja nousee olkavarteen asti ja sy-

ketaso on yli 120 kertaa minuutissa. 

• Kun verenvuoto on yli 2000 ml, lämpöraja kohoaa vartaloon asti ja syketaa-

juus nousee yli 140 kertaa minuutissa. (Porthan & Sormunen 2014.) 

D = Disability = Tajunta 

Tajunnantasoa voidaan arvioida Glasgow’n kooma-asteikolla, jossa määritellään 

motorinen kipuvaste, puhevaste sekä silmien avaaminen (Oksanen & Tolonen 

2018). Verenvuoto aiheuttaa potilaan tajunnanmuutoksia verenkiertovajauksen vai-

keusasteesta riippuen. Riittämätön verenkierto 70 kg painavan potilaan tajunnassa: 

• Alle 750 ml:n vuodossa potilaan tajunnassa ei ilmene muutoksia.  

• Kun vuoto on 750–1500 ml, voi potilas olla levoton.  

• Kun vuoto nousee 1500–2000 ml:n, potilaalla voi ilmetä sekavuutta. 

• Yli 2000 ml:n verenvuoto aiheuttaa potilaalle uneliaisuutta tai pahimmillaan 

tajuttomuutta. (Porthan & Sormunen 2014.) 
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E = Exposure/Examination = Paljastaminen/Tarkempi tutkiminen 

Toimintamallin viimeisessä vaiheessa potilas tutkitaan täsmennetysti. Potilaalta 

seurataan kehon lämpötilaa, otetaan oleelliset verinäytteet sekä tarvittaessa ote-

taan 12-kytkentäinen EKG. (Metsävainio & Junttia 2016.) Tutkimusten aikana ja nii-

den jälkeen potilaan jäähtyminen estetään lämmitetyillä peitteillä, lämpöalustalla tai 

puhaltimilla (Halonen ym. 2018). Verenkierron riittämättömyys saa aikaan painon 

laskua ja virtsanerityksen vähenemistä, kehon ääreisosien lämmön laskua sekä 

ihon kimmoisuuden vähenemistä (Lundgrén-Laine & Ritmala-Castrén, 2017).  

 

2.2 NEWS-pisteytysjärjestelmä (National Early Warning Score) 

NEWS, eli aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä, on Iso-Britanniassa kehitelty 

taulukko, jonka avulla voidaan tunnistaa potilaan tilan heikentyminen sairaalassa. 

Taulukon avulla potilaan tila pisteytetään kuuden fysiologisen muuttujan perus-

teella, joita ovat hengitystiheys, lisähapen tarve, happisaturaatio, systolinen veren-

paine, pulssi, ruumiinlämpö sekä tajunnantaso. Muuttujista annetaan 0–3 pistettä ja 

yhteenlaskettu tulos kuvaa peruselintoimintojen tilaa. (Heikola 2020.) Pisteytysjär-

jestelmän avulla havaitaan riskipotilaat ja mahdollistetaan voinnin muutosten ha-

vainnointi. Kokonaispisteiden ollessa yli 5 tai yksittäinen arvo 3, tulee vähintään kon-

sultoida osaston lääkäriä. Jos pisteet ovat yli 7, tehdään hälytys MET-tiimille (Medi-

cal Emergency Team) eli sairaalansisäiselle ensihoitoryhmälle. (Tirkkonen 2015.) 

Tutkimusten mukaan peruselintoimintojen häiriöitä ei osata tunnistaa riittävän hyvin 

sairaalan vuodeosastoilla. Lisäksi reagointi elintoimintojen häiriöihin on puutteellista 

ja hoidon aloittamisessa on ilmennyt viiveitä. Myöhässä tehty sairaalansisäisen en-

sihoitoryhmän hälytys lisää riskiä sairaalakuolleisuudelle. NEWS-pisteytys apuväli-

neenä auttaa havaitsemaan riskipotilaat vuodeosastolla. (Tirkkonen 2015.)  

Kun elimistön kiertävä nestemäärä on liian alhainen, potilaalle aiheutuu peruselin-

toimintojen muutoksia. Nestemäärän vähentyessä verenpaine ensin nousee, minkä 

jälkeen tilanteen jatkuessa verenpaine alkaakin laskea. Nestemäärän vähentyessä 

syke ja hengitystiheys nousevat. Tilanteen edetessä potilaan kehon ääreislämpötila 

laskee alle 32 °C:een. (Lundgrén-Laine & Ritmala-Castrén, 2017.) Verenvuoto vai-

kuttaa potilaan tajunnantasoon laskevasti (Porthan & Sormunen 2014). 
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2.3 Vuotosokki 

Lääketiede määrittelee sokin tilaksi, jossa verenkierto romahtaa vakavan sairauden 

vuoksi, eivätkä kudokset saa tästä syystä riittävästi verta. Sokin oireita ovat voima-

kas heikotus ja vakavimmissa tapauksissa potilaan tajuttomuus. Sokki aiheuttaa 

myös verenpaineen selkeää laskua. Sokki voi olla seuraus useista eri syistä, ja voi 

johtua esimerkiksi runsaasta verenvuodosta, verenmyrkytyksestä, voimakkaasta al-

lergisesta reaktiosta tai laajan palovamman aiheuttamasta nesteenmenetyksestä. 

(Mustajoki 2019.) 

Veren hyytymiseen tarvitaan veriplasmassa olevia hyytymistekijöitä ja verihiutaleita. 

Tähän hyytymisjärjestelmään voi tulla häiriö lukuisten sairauksien tai lääkkeiden 

vuoksi. Yksi hyytymishäiriön ilmenemistapa on tavallista runsaampi vuoto vamman 

tai kirurgisen toimenpiteen yhteydessä. (Salonen 2017.) Runsas verenvuoto aiheut-

taa kiertävän verimäärän vähenemistä, minkä seurauksena on vuotosokki (Musta-

joki 2019). 
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3 Postoperatiivinen hoitotyö sairaalassa 

3.1 Postoperatiivisen hoitotyön määritelmä 

Postoperatiivisella hoitotyöllä tarkoitetaan potilaan siirtymistä leikkaussalista val-

vontayksikköön, jossa potilaan tilaa voidaan tarkkailla monipuolisesti (Ahonen ym. 

2016, 109). Tyypillisesti potilaat menevät leikkaussalista heräämöön, jossa potilai-

den seuranta-aika on yksilöllistä. Siihen vaikuttaa potilaan yleistila, tehty toimenpide 

sekä leikkauksessa käytetty anestesiamuoto. (Niemi-Murola 2016). Postoperatiivi-

sen hoitotyön tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet ovat potilaan toipuminen aneste-

siasta sekä voinnin tarkkailu mahdollisten leikkauskomplikaatioiden varalta. Tästä 

syystä potilaan tilan arviointi ja voinnin mahdolliset muutokset ovat verrattava poti-

laan tilaan ennen operatiivista toimenpidettä. (Lukkari ym. 2010, 21–22.) 

Joskus potilas joutuu siirtymään leikkaussalista joko suunnitellusti tai ennalta arvaa-

mattomien leikkauskompilaatioiden vuoksi jatkohoitoon suoraan teho-osastolle. Po-

tilas voi siirtyä vuodeosastolle, kun peruselintoiminnoista hengitys sekä verenkierto 

ovat vakaat ja potilaalla ei ole pahoinvointia tai leikkauksesta johtuvia vaikeita ki-

puja. Päiväkirurgisen potilaan kotiutus taas vaatii edellä mainittujen peruselintoimin-

tojen vakauden lisäksi potilaan kykeneväisyyttä spontaaniin virtsaukseen, kykene-

mistä syömään ilman pahoinvointia sekä leikkauksesta aiheutuneen kivun hallin-

taan kotiympäristössä lääkärin määräämällä kipulääkityksellä. (Niemi-Murola 2016.) 

Postoperatiivisessa hoidossa tulee huomioida jälkivuotojen, hyytymishäiriöiden 

sekä monielinvaurion mahdollisuudet (Poikajärvi 2013). 

 

3.2 Postoperatiivisen potilaan tarkkailu hoitotyössä 

Postoperatiivisen potilaan tilaa tarkkaillaan tyypillisesti heräämössä heti leikkauksen 

jälkeen perusmonitoroinnilla, johon kuuluu hengityksen ja verenkierron arviointi 

sekä seuranta. Isojen leikkauksien jälkeen seurataan myös virtsantuloa ja keskus-

laskimopainetta. Potilaan lämpötilaa tulee myös tarkkailla, sillä potilas voi olla vilui-

nen pitkän leikkauksen jälkeen. Anestesiamuoto on syytä ottaa tarkkailussa huomi-

oon, sillä vahvat kipulääkkeet voivat aiheuttaa hengityslamaa. Mahdolliset leikkaus-

komplikaatiot huomioidaan myös tarkkailussa. Esimerkiksi veren alhainen happikyl-

lästeisyys voi johtua alkavasta keuhkopöhöstä tai ilmarinnasta. 
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Leikkauskomplikaationa postoperatiivinen vuoto voi aiheuttaa potilaalle epävakaata 

verenkiertoa tai poikkeuksellista kivuliaisuutta. (Niemi-Murola 2016.) 

Vuodeosastolla postoperatiivisen potilaan hoitotyön toiminnot keskittyvät peruselin-

toimintojen seurantaan ja havainnointiin ilman kokoaikaista monitorointia ABCDE-

menetelmän mukaisesti (Oksanen & Tolonen 2015). Tarkkailun kohteena ovat hen-

gitys, verenkierto, tajunta, kipu, nesteytys, eritys, haava ja iho. Hoidon tavoitteena 

on peruselintoimintojen vakauttaminen ja leikkauskomplikaatioiden ehkäisy. (Särki-

järvi 2021.) Tarkkailussa voidaan hyödyntää ABCDE-protokollaan perustuvaa 

NEWS-pisteytysjärjestelmää (Karjalainen ym. 2018). Vuodeosastolla tapahtuvan 

tarkkailun tiheyteen vaikuttavat leikkauksen laajuus ja potilaan vointi. Aluksi on suo-

siteltavaa tarkkailla potilasta 15–30 minuutin välein. Voinnin salliessa tarkkailun ai-

kaväliä voidaan pidentää yhdestä kahteen tuntiin. (Ahonen ym. 2016, 105.) 

Peruselintoimintojen häiriöstä kärsivän potilaan luokse voidaan tilan huonontuessa 

hälyttää ennalta sovittujen kriteereiden perusteella ensihoitoryhmä. Tällöin tavoit-

teena on välttää elottomuus varhaisella diagnostiikalla ja elottomuuteen johtavan 

syyn hoidolla. (Tirkkonen & Hoppu 2014.) Tutkimusten mukaan peruselintoimintojen 

tarkkailu koetaan kehittyvän kliinisen kokemuksen myötä. Peruselintoimintojen tark-

kailuun liittyvät toimintatavat perustuvat moniammatillisuuteen ja kollegiaalisuuteen. 

Sairaanhoitajat kokevat kriisitilanteen tunnistamisen sekä hallinnan osaamisen tär-

keimpänä tietotaitona normaaliarvoista sekä asioiden syy-seuraussuhteista. (Rehn, 

2008.) 

 

3.3 Verenvuodon merkit leikkausalueella 

Lyhytkirurgia on mahdollistanut kirurgisten potilaiden nopean kotiutumisen sairaa-

lasta. Leikkausalueen ongelmat havaittiin ennen kirurgisella vuodeosastolla. Nyky-

ään haavakomplikaatiot voivat syntyä kotona, jolloin leikattu potilas joutuu hakeutu-

maan päivystykseen. Infektio, akuutti verenpurkauma, haavan aukeaminen ja haa-

vaontelon serooma ovat tyypillisiä leikkaushaavan komplikaatioita. (Koskivuo ym. 

2019.) Sisäisiä verenvuodon muotoja ovat äkillinen, nopeasti tuleva verenvuoto tai 

hiljalleen tihkutteleva vuoto. Olennaista on varautua verenvuotoihin sekä osata en-

nakoida niitä. (Poikajärvi 2013.) 
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Haavan paranemisprosessi on hyvin säädelty ja monimutkainen tapahtumaketju. 

Kirurgisesti ommeltu puhdas leikkaushaava paranee yleensä suoraan. Auki jätetty 

haava paranee usein epäsuorasti. Onnistunut haavan paraneminen tapahtuu nel-

jässä osittain päällekkäisessä vaiheessa. Ensin tapahtuu hemostaasi eli veren hyy-

tymisvaihe, toisena inflammaatio eli haavan tulehdusvaihe, kolmantena proliferaatio 

eli uudelleenmuodostumisenvaihe ja neljäntenä maturaatio eli haavan kypsymis-

vaihe. (Koskivuo ym. 2019.) 

Vatsaonteloon voidaan jättää leikkauksen jälkeen passiivinen laskuputki eli dreeni. 

Dreenin tarkoitus on poistaa kertyvää märkää ja kudosnestettä, sekä varoittaa epä-

toivotusta verenvuodosta. (Laine ym. 2017.)  Sairaanhoitajan tehtävä on seurata 

dreenieritteiden määrää, laatua ja ulkonäköä (Särkijärvi 2021). 

Haavaonteloon voi muodostua akuutti verenpurkauma eli hematooma, mikä aiheut-

taa haavaan kipua ja pingotusta. Hematooma voi kehittyä nopeasti leikkauksen jäl-

keen. Verenohennuslääkitykset, joita ei tauoteta ennen leikkausta, altistavat poti-

laan vuotokomplikaatioille. Usein tuoreen postoperatiivisen hematooman punktoi-

minen ei onnistu. Mikäli leikkausalueen ihonalainen verenpurkauma tuntuu pehme-

ältä ja on kooltaan pieni, parantumisprosessi voi tapahtua luonnollisesti. Jos hema-

tooma on kuitenkin suuri, pingottava ja kipuileva, leikkausalue vaatii välitöntä sai-

raalahoitoa. Suuremman verenvuodon riskin potilaan, esimerkiksi verisuonikirurgi-

nen potilaan, hemoglobiini kannattaa mitata. (Koskivuo ym. 2019.)  

Laajasta hematoomasta voi seurata alhaista verenpainetta ja nopeaa hemoglobiinin 

laskua, jolloin se voidaan joutua tyhjentämään kirurgisesti. Tuoreen haavan alla 

oleva verenpurkauma on altis tulehdukselle, koska se muodostaa elatusalustan 

iholta haavan sisään tuleville bakteereille. Haavaan liittyvään verenpurkaumaan tu-

lee aina suhtautua vakavasti. Hematooma haava-alueella lisää myös riskiä pinnal-

laan olevan ihon kuoliolle. (Haavatalo 2019.) 
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4 Vuotopotilaan hoitotyö 

4.1 Vuotopotilaan tarkkailu 

Akuutti postoperatiivinen verenvuoto aiheutuu usein kirurgisen verenvuodon tyreh-

dyttämisen ongelmista. Joko verisuoni on alkanut vuotamaan uudestaan tai leik-

kauksessa tyrehdytetty suoni ei ole sulkeutunut kunnolla. Potilaan perussairaudet 

ja lääkitykset voivat myös vaikuttaa verenvuodon syntymiseen. Leikkauksen jälkei-

nen verenvuoto aiheuttaa hypovolemian eli kiertävän verimäärän vajauksen kehit-

tymisen vaaran sekä lisää potilaan riskiä sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvauk-

seen. (Hatfield 2014, 203.) 

Akuutin postoperatiivisen verenvuodon tärkein hoitomuoto on verensiirto. Lisäksi 

hoidossa huomioidaan potilaan tilan tarkkailu. Potilaan sydänfilmiä, syketaajuutta, 

verenpainetasoa ja happisaturaatiota seurataan monitoreiden avulla. Potilaan läm-

pötilaa tulee myös tarkkailla, sillä liian alhainen ruumiinlämpö on suurin syy pienten 

verisuonten vuotoihin. (Hatfield 2014, 203.) Lämpötilan ylläpitoa varten potilasta voi-

daan lämmittää avaruuslakanalla, lämmitetyllä peitolla, lämpöpuhaltimilla tai lämpö-

patjalla (Seppänen 2013).  Verensiirtoa varten varmistetaan, että potilaalla on toi-

mivat suoniyhteydet (Hatfield 2014, 404). 

Verenvuoto ja annetut verituotteet pienentävät veren kalsiumpitoisuutta. Kalsium on 

veren hyytymisen ja lihassolujen supistumisen kannalta tärkeä elektrolyytti. (Halo-

nen ym. 2018.) Tarvittaessa kalsiumvajetta hoidetaan kalsiumglukonaatilla. Kun po-

tilas on vuotanut oman veritilavuutensa verran tai enemmän, potilaalle annetaan 

magnesiumia yli verivolyymin. (Poikajärvi 2013.) Kudostuho, punasolusiirrot sekä 

asidoosi, eli elimistön happamuus, voivat taas saada aikaan veren kaliumpitoisuu-

den suurenemista. Korkea kaliumpitoisuus elimistössä voi aiheuttaa vakavia rytmi-

häiriöitä, minkä vuoksi kaliumpitoisuutta tulee seurata ja tarvittaessa hoitaa. (Halo-

nen ym. 2018.) 

 

4.2 Hypovolemian arviointi 

Hypovolemialla tarkoitetaan kiertävän verimäärän vajausta. Hypovolemiassa verta 

ei virtaa tarpeeksi kudosten läpi, mikä voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa vaurioita 



10 

elimiin. Voimakas verenvuoto ja sen aiheuttama suuri nestehukka voivat aiheuttaa 

hypovolemian kehittymisen. (Lundgrén-Laine & Ritmala-Castrén 2017.) 

Aikuisen ihmisen verivolyymi on 55–75 ml/kg. Volyymin arvo vaihtelee ruumiinra-

kenteen ja sukupuolen mukaan. Esimerkiksi henkilön, joka painaa 70 kg, verivo-

lyymi on noin 5 litraa ja elimistön perusnesteen tarve vuorokaudessa on tällöin las-

kennallisesti 2,6 litraa. Kirurginen toimenpide vaikuttaa potilaan nestetasapainoon 

merkittävästi. Suuressa leikkauksessa nesteen tarve voi lisääntyä jopa 6–8 

ml/kg/leikkaustunti. Nesteen tarpeen nouseminen johtuu leikkauksen aikaisesta virt-

sanerityksen vähenemisestä, elimistön nesteiden haihtumisesta sekä verenvuo-

dosta. Akuutin verenvuodon seurauksena potilaan nestetasapaino häiriintyy hel-

posti, minkä elimistö pyrkii korjaamaan nopeasti. (Vikatmaa ym. 2015.) 

Hypovolemian arvioinnissa tulee seurata potilaan voinnin muutoksia, joiden taus-

talla voi olla elimistön kiertävän nestemäärän väheneminen. Voinnin muutoksen 

seurannassa voidaan käyttää apuna nestetasapainon vuorokausitrendejä. Hypovo-

lemian oireita ovat: 

• Janon tunne ja limakalvojen kuivuminen 

• Virtsanerityksen väheneminen 

• Hengitystiheyden ja syketaajuuden nouseminen 

• Perifeerisen lämmön laskeminen 

• Pulssin muuttuminen lankamaiseksi 

• Ihon kimmoisuuden väheneminen 

• Verenpaineen laskeminen 

• Uupuminen ja väsyminen  

• Painon laskeminen. (Lundgrén-Laine & Ritmala-Castrén 2017.) 

Elimistön kykyyn hallita verenvuotoa vaikuttaa muun muassa potilaan ikä, perussai-

raudet sekä monet lääkitykset. Kun elimistön minuuttivirtaus pienenee, kudosten 

hapettuminen heikkenee. Vuotavan potilaan elimistö alkaa ohjaamaan verenkiertoa 

tärkeimpiin elimiin, kuten sydämeen, munuaisiin ja aivoihin. Tämän takia verenkierto 

heikkenee raajoissa sekä suolistossa. (Halonen ym. 2018.) Tilanteen edetessä eli-

mistön kudokset alkavat kärsimään hapenpuutteesta, minkä seurauksena potilaalle 

kehittyy eri elinten toimintahäiriöitä (Metsävainio & Junttila 2016). 
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Kun potilaan elimistö menettää 15 prosenttia verivolyymistaan, syketaajuus nousee 

yli 100 kertaa minuutissa. Tällöin pulssipaine sekä systolinen verenpaine ovat vielä 

normaalit. Kun verivolyymista on menetetty 15–30 prosenttia, potilas on takykar-

dinen, eli syke on korkea, pulssipaine kaventuu ja systolinen verenpaine laskee mi-

nimaalisesti. Verivolyymin menetyksen ollessa 30–40 prosenttia, takykardia on mer-

kittävä, pulssipaine on kaventunut ja systolinen verenpaine laskee huomattavasti. 

(Brooks ym. 2010, 209.) 

 

4.3 Verenvuodon korvaus 

Hypovolemian korjaaminen on ensisijainen hoitomuoto vuotopotilaan hoitotyössä 

(Poikajärvi 2013).  Verenvuodon korvauksen tavoitteena on ylläpitää elimistössä riit-

tävää veritilavuutta (Poikajärvi & Tunturi 2013). Verensiirtoa varten tulee tehdä tar-

vittavat veriryhmä- ja sopivuustutkimukset. Ennen verivalmisteen antamista varmis-

tetaan, että potilaan sopivuuskoe on voimassa. Sopivuuskokeen voimassaoloaika 

on viisi vuorokautta.  Potilaan veriryhmän tarkistus sopivuuskoenäytteestä sekä so-

pivan veren tarkastus ovat verikeskuksen vastuulla. (Lönn ym. 2017.) Potilaan suo-

niyhteydet varmistetaan laittamalla potilaalle kahdesta kolmeen ääreislaskimoka-

nyylia. Jos veritiputus vaatii sentraalisen eli keskuslaskimokatetrin kanyloinnin, sii-

hen varataan suuri kanyyli. (Poikajärvi 2013.) 

Hypovolemian korjaamisessa käytetään kaavaa 1:1, eli nestehoidon tavoite on kor-

vata sama määrä nestettä, mitä vuotava potilas on menettänyt (Lundgrén-Laine & 

Ritmala-Castrén 2017). Hoidon tarkoitus on ehkäistä vuodon lisääntyminen veren-

kierron ja hyytymisjärjestelmän estämisen kautta. Kirkkaiden nesteiden anto laimen-

taa verta ja lisää hyytymishäiriötä, minkä vuoksi potilaan turhaa nesteytystä pyritään 

välttämään. (Halonen ym. 2018.) 

Tutkimusten mukaan verituotteita ei tule antaa potilaalle rajattomasti, sillä verensiir-

toon liittyy aina myös riskejä. Nesteensiirto voi esimerkiksi aiheuttaa huonokuntoi-

selle potilaalle monielinvaurioita tai hengityksen ongelmia. Yleensä verensiirto on 

kuitenkin potilaan henkeä pelastava toimenpide. (Pantel ym. 2015.) Nestehoito voi 

vaikuttaa potilaan verenkiertojärjestelmään hyvinkin nopeasti. Nestehoidon toteu-

tuksessa potilaan voinnissa seurataan hoidon vaikutusta potilaan syketaajuuteen, 
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virtsaeritykseen, verenpaineeseen ja täyttöpaineisiin. Korvausnesteet määräytyvät 

aina lääkärin määräyksen mukaan. Verenvuoto korvataan pääasiallisesti verituot-

teiden ja plasmanlaajentajien avulla. (Lundgrén-Laine & Ritmala-Castrén 2017.)  

Verensiirron tarvetta määrittelevät potilaan perussairaudet ja anemia. Verituotteiden 

käytön riskeihin kuuluu yliherkkyysreaktiot, verenkierron ylikuormittuminen sekä in-

fektiot. Verituotteista johtuvia yliherkkyysreaktioiden riskejä pienennetään antamalla 

potilaalle valkosoluttomia punasolu- ja trombosyyttivalmisteita. Liian nopea veritipu-

tus tai verivalmisteiden suuri määrä voivat saada aikaan verenkierron ylikuormittu-

misen. Akuutin verenvuodon hoidossa ylläpidetään normaalia veritilavuutta ja ha-

penkuljetuskykyä sekä riittävää veren hyytymistä. Yliherkkyys- ja sopimattomuusre-

aktiot sekä verenkierron ylikuormittuminen pyritään huomaamaan mahdollisimman 

nopeasti seuraamalla potilaan hengitystä, verenkiertoa sekä kehon lämpötilaa. Nes-

tetasapainossa huomioidaan virtsaneritys, nenä-mahaerite, leikkausvuotojen seu-

ranta sekä dreenieritteet. Verensiirtoja varten on luotu veripalvelulaki, joka edellyt-

tää verensiirtojen huolellista kirjaamista. (Lönn ym. 2017.) 

Verivalmisteen ja potilaan henkilöllisyyden tarkistaminen kuuluvat hoitajan vas-

tuulle. Aina ennen verivalmisteiden antoa varmistetaan potilaan nimi, henkilötunnus 

sekä veriryhmä ja potilasasiakirjaan kirjataan verivalmisteiden antaminen sekä tark-

kailuun liittyvät huomiot. Verivalmisteet tarkistetaan myös silmämääräisesti. Usean 

potilaan verivalmisteita ei käsitellä samanaikaisesti, jotta tuotteiden annossa ei ta-

pahdu sekaannusta potilaiden välillä. Eri verivalmisteiden säilytykseen, soveltuvuu-

teen ja ominaisuuksiin on myös olemassa omat ohjeensa. Verivalmisteisiin ei myös-

kään saa tehdä lääkelisäyksiä. (Lönn ym. 2017.) 

4.4 Punasolusiirto 

Akuutin verenvuodon hoidon tavoitteena on turvata hapenkuljetuskyky. Yksi yksikkö 

punasoluja nostaa hemoglobiinia noin 10 g/l. Turhia verensiirtoja vältetään, koska 

verensiirtoihin liittyy aina myös riskejä. Matala syketaajuus ja veren normaali tila-

vuus auttavat kuitenkin sietämään matalia hemoglobiinipitoisuuksia. (Lönn ym. 

2017.) 

Punasoluvalmisteet säilytetään jääkaapissa. Valmiste on annettava kuuden tunnin 

kuluessa siitä, kun punasolupussi on otettu huoneenlämpöön. Tunnin 
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huoneenlämmössä ollutta punasolupussia ei voi laittaa takaisin jääkaappiin. Veren-

siirtoa ennen punasolupussista tarkistetaan, ettei valmisteessa ole näkyviä värimuu-

toksia, säikeitä, hyytymiä tai muita poikkeavuuksia. Mikäli punasoluvalmisteessa 

havaitaan jotain poikkeavaa, varmistetaan tuotteen käyttökelpoisuus verikeskuk-

selta. (Lönn ym. 2017.) 

Tavallisesti verituotteet annetaan potilaalle omaan ääreislaskimokanyyliin. Lääkärin 

luvalla verensiirto voidaan suorittaa myös keskuslaskimokatetrin kautta. Elektro-

lyytti-, sokeri- ja ravintoliuoksia ei saa tiputtaa samanaikaisesti samaan kanyyliin, 

johon potilaalle annetaan verituotteita. Edellä mainitut valmisteet aiheuttavat veri-

tuotteiden hyytymistä tai sakkautumista. Verituotteiden kanssa saa ainoastaan ti-

puttaa samanaikaisesti samaan kanyyliin NaCl 0,9 % liuosta, eli keittosuolaliuosta. 

(Lönn ym. 2017.) 

Verensiirto on suositeltavaa aloittaa biologisella esikokeella. Punasoluja annetaan 

ensimmäisen 10 minuutin ajan hitaasti infuusiona 10–15 tippaa minuutissa. Esiko-

keen aikana seurataan potilaan vointia, sykettä, verenpainetta, hengitystä sekä läm-

pöä. Verensiirto keskeytetään välittömästi, jos potilaalla ilmenee haittavaikutuksia. 

Haittavaikutukset ja hoito kirjataan potilasasiakirjoihin. Siirretty veriyksikkö säilyte-

tään siirtolaitteineen jääkaapissa muovipussissa. (Lönn ym. 2017.) 

 

4.5 Muut vuotopotilaan verivalmisteet 

Trombosyyttivalmisteet 

Trombosyytit eli verihiutaleet ovat mukana veren hyytymistapahtumassa. Jos ve-

ressä on liian vähän trombosyytteja, verenvuoto voi ilmetä tavallista helpommin. 

Trombosyyttien määrä voi lisääntyä äkillisen verenvuodon yhteydessä, kuten esi-

merkiksi kirurgisen toimenpiteen jälkeen. (Tunturi 2020.) 

Trombosyyttitiivisteet säilytetään huoneenlämmössä ja niiden pakkauksia ei saa 

säilyttää päällekkäin. Trombosyyttivalmisteita annetaan joko matalaan trombosyyt-

tipitoisuudesta johtuvaan verenvuotoon tai massiivisen verenvuodon aiheuttamaan 

trombosyyttien menetykseen. Trombosyyttivalmisteet sisältävät jonkin verran myös 

punasoluja, minkä vuoksi trombosyyttisiirrossa tulee noudattaa ABO-
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veriryhmämääritystä. Potilaan tilan salliessa siirto voidaan tehdä erittäin nopeana 

infuusiona. (Lönn ym.  2017.) 

Plasmavalmisteet 

Plasmavalmiste OctaplasLG® on lääkevalmiste, joka sisältää kaikkia veren hyyty-

mistekijöitä. Valmiste ei sisällä punasoluja, minkä vuoksi Rh-ryhmää ei huomioida 

eikä siirto vaadi sopivuustutkimusta. Kuitenkin potilaan veren hyytymisarvoja seura-

taan plasmavalmisteen annon aikana. Plasmavalmistetta annetaan potilaalle, jolla 

on massiivisen verensiirron aiheuttama hyytymistekijäpuutos tai yleistyneitä pieniä 

verenvuotoja. Massiivisessa verensiirrossa tulee varautua rutiininomaiseen kal-

siumin antoon. (Lönn ym.  2017.)  



15 

5 Massiivisen verenvuodon hoito 

5.1 Massiivisen verenvuodon määritelmä 

Potilaan verenvuoto määritellään massiiviseksi verenvuodoksi, kun potilas tarvitsee 

yli 10 yksikköä punasoluja ensimmäisen hoitovuorokauden aikana. Toinen määri-

telmä massiivivuodolle on potilaan menehtyminen verenvuotoon ennen kuin 10 pu-

nasoluyksikköä on ehditty siirtää. (Halonen ym. 2018.) Massiivisen postoperatiivi-

sen verenvuodon hoidon tavoitteena on estää potilaan happoemästasapainon häi-

riöt, veren hyytymishäiriöt, riittämätön verenkierto sekä ruumiinlämmön laskun ke-

hittyminen. Massiivisten verenvuototilanteiden hallintaa parantaa yhteisesti sovittu 

ja harjoiteltu toimintamalli. Massiivisen verenvuodon hoitoon on kehitetty massiivi-

sen verensiirron protokolla, MTP. (Poikajärvi 2013.) 

Hoidon toteutukseen kuuluu massiiviverenvuodon hoidon valmistelu ja hoitoon va-

rautuminen. Leikkaussalin tulee olla päivystysvalmiudessa, nesteet sekä verituot-

teet tulee olla varattu sairaalan protokollan mukaisesti ja sairaalan verikeskusta tu-

lee informoida sairaalaan tulleesta massiivivuoto potilaasta. Potilaan hoitoa varten 

valmistellaan suuritehoiset nesteenlämmittimet ja ylipainenesteensiirron välineet. 

Potilaan hoitoon, verensiirtoon, laboratorionäytteiden ottoon, tulosten seurantaan, 

kirjaamiseen sekä tiedonkulkuun tulee olla riittävästi henkilökuntaa, jotta potilas saa 

ajoissa tarpeenmukaista hoitoa. (Poikajärvi 2013.) 

 

5.2 Massiivivuotopotilaan tarkkailu 

Potilaan tilan tarkkailussa voidaan käyttää sekä perusmonitorointia että elimistön 

sisältä tapahtuvaa eli invasiivista monitorointia (Poikajärvi 2013). Valtimoverenpai-

neen mittaus ja monitorointi tapahtuu invasiivisesti valtimokanyylin kautta (Lindén & 

Ilola 2013). Elektrokardiografian kautta seurataan sykettä, rytmiä ja ST-tasoa, eli 

sydämen sähköisen toiminnan palautumisvaihetta kuvaavaa kohtaa. Hengityspara-

metreilla seurataan FiO2- (sisäänhengitysilman happiosuus) ja EtCO2 (uloshengi-

tysilman loppuosan hiilidioksidipitoisuus) arvoja sekä veren happipitoisuutta. Kudos-

ten hapensaanti turvataan tavoittelemalla riittäviä hemoglobiini-, verenpaine- ja ha-

pettumisarvoja. Potilaan hoidossa on tärkeää ehkäistä ruumiinlämmön liiallista las-

kemista, minkä vuoksi potilaalta seurataan ääreis- ja ydinlämpötilaa. Potilaalta 



16 

mitataan myös tuntidiureesia eli tunneittain tapahtuvaa virtsanerityksen määrää. Yh-

den sairaanhoitajan tulee huolehtia ainoastaan kirjaamisesta, jotta vältyttäisiin se-

kaannuksilta. Nestepussit ja verivalmisteet säilytetään tarkistusta varten. (Poikajärvi 

2013.) 

Massiivivuotopotilaalta otetaan toistuvasti laboratorionäytteitä, joissa tutkitaan 

muun muassa verikaasuanalyysiä, perusverenkuvaa, veren hyytymistä sekä koko-

veren reaaliaikaista hyytymisominaisuutta. Verikaasuanalyysista saadaan mitattua 

potilaan verikaasut, happoemästasapaino, hemoglobiini, laktaatti, kalsium, kalium, 

natrium sekä verensokeri. (Poikajärvi 2013.) 

 

5.3 Massiivisen verenvuodon korvaus 

Massiivisen verensiirron protokollan käynnistyttyä verituotteita annetaan automaat-

tisesti ennalta määrättyjen suhteiden ja tahdin mukaan. Tavoitteena on päästä mah-

dollisimman lähelle potilaan kokoveren koostumusta, jolloin punasoluja, plasmaa ja 

verihiutaleita tulee antaa suhteessa 1: 1: 1. Massiiviverensiirto on oleellista, jos po-

tilaan verenkierron tila on epävakaa tai systolinen verenpaine on alle 90 mmHg, 

mikäli sen katsotaan johtuvan verenvuodosta. (Halonen ym. 2018.) 

Potilas saa ensimmäisessä verensiirtopaketissa neljä yksikköä punasoluja ja kaksi 

yksikköä OctaplasLG:tä. Toisessa paketissa potilaalle annetaan neljä yksikköä pu-

nasoluja, neljä yksikköä OctaplasLG:tä ja yksi yksikkö trombosyyttejä. Toista paket-

tia jatketaan niin kauan, kun sen katsotaan olevan tarpeen. Verisuonen sisäistä vo-

lyymia pidetään yllä kirkkailla nesteillä. (Lönn ym. 2017.)  

Massiivisen verensiirron toteutukseen tarvitaan riittävä määrä henkilökuntaa veri-

tuotteiden keskeytymättömyyden ja ripeän annoksen varmistamiseksi. Potilaalla tu-

lee olla hyvät nesteytyslinjat, valtimokanyyli sekä kestokatetri virtsanmäärän seu-

rannan vuoksi. Verensiirtoon tarvitaan kahdesta kolmeen ääreislaskimokanyylia 

sekä keskuslaskimolinja. Kun protokolla on käynnissä, vältetään liiallista verituottei-

den antoa sekä tuotteiden hukkaantumista. (Lönn ym. 2017.)  

Pantelin ja muiden (2015) tutkimuksessa nostettiin esille, että sairaanhoitajien ja 

lääkäreiden tulee tunnistaa vuodon aiheuttaja nopeasti sekä tyrehdyttää se tarkoi-

tuksenmukaisin keinoin. Tutkimuksen tuloksissa nousi esille traneksaamihapon 
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käyttö massiivivuotopotilailla, mikä kuuluu olennaisesti massiiviseen verensiirtopro-

tokollaan. (Pantel ym. 2015.) Traneksaamihapolla voidaan estää veren hyytymistä 

estävää prosessia (Tunturi 2013). 

Potilaan tilaa seurataan aktiivisesti massiivisen verensiirron toteutuksen aikana. Ha-

pettuminen täytyy turvata, sillä punasolumassan vaihtuminen vaikuttaa merkittä-

västi veren hapen kuljetuskykyyn. Potilaan lämmönhukan estämiseen tulee massii-

visen verensiirron aikana kiinnittää huomiota. Tavoitteena on ylläpitää normaalia eli-

mistön lämpötilaa runsaan neste- ja verivalmisteiden annon aikana. Jos potilaan 

kehon lämpötila laskee alle 32°C:een, potilaalle aiheutuu vaikeasti hoidettavia ryt-

mihäiriöitä ja riski happoemäs- sekä elektrolyyttitasapainon häiriöihin lisääntyy. Tä-

män vuoksi kaikki verituotteet ja infuusionesteet tulee lämmittää tai tiputtaa lämmit-

timen kautta. Potilasta lämmitetään myös ulkoisesti esimerkiksi lämpöalustan tai 

lämpöpeiton avulla. Massiivivuotopotilaalta seurataan lisäksi nestetasapainoa ja 

virtsanmäärää. (Lönn ym. 2017.) 
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6 Toimeksiantaja 

6.1 LAB-ammattikorkeakoulu 

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK muutti nimensä LAB-ammattikorkeakouluksi 

tammikuussa 2020 Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen fuusioiduttua, mistä 

syntyi uusi innovaatiokorkeakoulu. LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa nyt koulutusta 

eri koulutusaloilla Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla sekä verkko-opintoina. 

LAB-ammattikorkeakoulussa on monipuolinen koulutusvalikoima sosiaali- ja ter-

veysalalla, hotelli-, ravintola- ja matkailualalla, tekniikan- ja liiketalouden alalla sekä 

muotoilu-, kuvataide ja visuaalisen viestinnän alalla. (LAB-ammattikorkeakoulu 

2020.) 

LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja koulutuksen tavoitteena on antaa opiske-

lijalle hyvät teoreettiset ja käytännön valmiudet toimia sairaanhoitajana erilaisissa 

hoitoalan työkentillä. LAB on sairaanhoitajakoulutuksessa sitoutunut edistämään 

kestävää kehitystä, minkä vuoksi LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneet sai-

raanhoitajat osaavat työskennellä ammatissaan kestävän kehityksen tavoitteiden ja 

periaatteiden mukaisesti. LABissa suoritettu sairaanhoitaja tutkinto antaa opiskeli-

jalle pätevyyden toimia sairaanhoitajana koko Euroopassa. (LAB-ammattikorkea-

koulu 2020.) 

 

6.2 Sairaanhoitajan pätevyys  

Suomessa terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla riittävä pätevyys harjoittaa 

ammattiaan eli terveydenhuollon ammattilaisella tulee olla ammattitoimintaan vaa-

dittu koulutus. Sairaanhoitaja työskentelee hoitotyön asiantuntijana ja tekee hoito-

työtä näyttöön perustuvien hoitosuosituksien mukaisesti. (Opetusministeriö 2016.)  

Sairaanhoitajan keskeisimmät työtehtävät ovat terveyden edistäminen ja sen ylläpi-

täminen, sairauksien hoito sekä niiden ehkäisy. Sairaanhoitaja tuo esille hoitotyön 

näkökulman moniammatilliseen työyhteisöön. Sairaanhoitajat työskentelevät moni-

puolisesti työelämän eri osa-alueilla. Sairaanhoitaja voi tehdä työtä käytännön hoi-

totyön lisäksi tutkimustyössä, alan opettajana sekä toimia asiantuntijana johtotehtä-

vissä. (Sairaanhoitajat 2019.) 



19 

7 Oppaan toteutus 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö  

Toiminnallinen opinnäytetyö näyttää osaamista kirjallisen muodon lisäksi myös toi-

minnallisen tuotoksen kautta. Lähtökohtana toiminnallisessa opinnäytetyössä on 

olemassa oleva konkreettinen tehtävä, johon etsitään ratkaisua opinnäytetyön 

avulla. Toiminnallisessa opinnäytetyössä syntyy raportin lisäksi toiminnallinen tuo-

tos. Tuotos voi olla esimerkiksi jonkinlainen ohjeistus, paketoitu palvelu, tuote, alan-

kohtainen suunnitelma, mallinnus tai konsepti. Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla 

oman yritykseen tai yritysideaan kohdistuva työ, mutta usein toiminnallisella opin-

näytetyöllä on ulkopuolinen toimeksiantaja. Toiminnallisen opinnäytetyön raportti-

osuudessa tulee esittää asianmukaisen tietoperustan avulla toiminnallisen osuuden 

kuvailu sekä sen arviointi suhteutettuna tietoperustaan. Toiminnallinen osuus tulee 

esittää osana raporttia. (Salonen 2013.) 

Opinnäytetyön lähestymistapa on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toimeksianta-

jana toimii LAB-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön toiminnallinen tuotos on Po-

werPoint -opas. Tarkoituksena on kerätä yhteen jo olemassa olevaa tietoa veren-

vuodon tunnistamisesta ja sen hoidosta sairaalassa. Oppaan aihe on tärkeä sekä 

akuutti että kirurgian hoitotyön opintojaksolla, sillä sairaanhoitajan yksi tärkeimmistä 

tehtävistä sairaalassa on potilaan jatkuva voinnin tarkkailu. Oppaassa kuvaillaan 

keskeiset asiat potilaan leikkauksen jälkeisestä tarkkailusta sekä verenvuodon ai-

heuttamista muutoksista potilaan peruselintoiminnoissa. 

Opas keskittyy leikkausta vaativan postoperatiivisen aikuisen potilaan akuutin ve-

renvuodon tunnistamiseen sekä sen hoitotyöhön sairaalassa. Oppaassa havainnol-

listetaan potilaan peruselintoimintojen tarkkailua, kerrotaan mahdolliset vuodon tun-

nistamisen merkit potilaan tilassa sekä käydään läpi verenvuotopotilaan hoitoproto-

kolla. Tuotoksessa määritellään myös massiivinen verenvuoto ja kerrotaan sen hoi-

totyöstä sekä massiiviverenvuodon korvaushoidosta. Työssä käsitellään vuotavan 

potilaan tilan jatkuvaa arviointia sekä potilaan voinnin muutoksiin tapahtuva väli-

töntä reagointia. 
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7.2 PowerPoint opas 

Opas toteutettiin PowerPoint -ohjelmalla. Työn tilaajan toive oppaalta oli saada sel-

keästi havainnollistettu tuotos postoperatiivisen akuutin vuotopotilaan hoitotyöstä ja 

tunnistamisesta yksinkertaistetussa muodossa, jotta työn tärkein tavoite jäisi hyvin 

opiskelijan mieleen. PowerPoint oppaasta pyrittiin tekemään visuaalisesti kiinnos-

tava, jotta sisällön lukeminen ei tuntuisi lukijasta tylsältä. 

PowerPoint ohjelmalla tehty tuotos tarkoittaa esitysgrafiikkaohjelmalla tehtyä esi-

tystä. Epäonnistuneessa PowerPoint esityksessä on muun muassa liian pieni font-

tikoko ja liian monimutkaiset visuaaliset elementit. Myös kokonaiset lauseet koetaan 

huonoina. (Turunen 2019.) 

Onnistuneesti laaditussa PowerPoint esityksessä kiinnitetään huomiota sisällön 

sommitteluun, esitysgrafiikan käyttöön sekä työn visuaalisuuteen. Sommittelulla voi-

daan vaikuttaa esityksen selkeyteen. Ihminen pitää symmetriaa kauniina ja turvalli-

sena, kun taas epäsymmetria koetaan luonnottomana, minkä vuoksi se aiheuttaa 

lukijassa epämukavuutta. Esitysgrafiikalla on tarkoitus havainnollistaa tuotoksen 

teoreettisia ja abstrakteja käsitteitä. Tavoitteena on lisätä sisällön kiinnostavuutta ja 

ymmärrettävyyttä. Tähän voidaan vaikuttaa tuotoksen väreillä, fonteilla, taustoilla, 

sisällön sommittelulla ja kuvituksilla. Lukijat odottavat työn sisältävän kuvia. Kuvilla 

voidaan siis vaikuttaa esityksen visuaalisuuteen. (Turunen 2019.) 
 
 

7.3 Lineaarinen malli oppaan toteutuksessa 

Lineaarinen malli tarkoittaa ideamallia, joka hyödyntää kehittämisen prosessin-

omaista perusrakennetta. Lineaarisessa mallissa edetään kaavamaisesti ja perät-

täisinä vaiheina etenevässä järjestyksessä. Opinnäytetyön työskentelyvaiheet seu-

raavat toisiaan ajallisesti laaditun opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti. Opinnäy-

tetyö etenee lineaarisen mallin mukaisesti tavoitteen sekä tarpeen määrittelystä 

suunnitteluun, toteutusvaiheen ja prosessin päättämiseen, mikä päättyy lopulta ar-

viointiin.  (Salonen 2013, 13–15.)  

Opinnäytetyön toteutus alkaa tavoitteen ja tarkoituksen määrittelyllä. Tämän jälkeen 

edetään suunnitteluvaiheeseen, jossa tuotetaan tavoitteet, opinnäytetyön vaiheet 

sekä tiedonhankintamenetelmät. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa on vaikeaa 
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tietää etukäteen, mikä onnistuu ja toimii työn kokonaisuudessa. Tämän vuoksi suun-

nitteluvaiheessa toimijat eivät kykene suunnittelemaan tarkasti työskentelyn kaikkia 

osa-alueita. Suunnitteluvaiheessa on tärkeintä, että suunnitelma on huolellisesti 

tehty. Toteutusvaihe on suunnitteluvaiheen jälkeen toiseksi tärkein vaihe opinnäy-

tetyössä. Toteutusvaiheen aikana tekijät työskentelevät jopa päivittäin työn tavoit-

teen ja tuotoksen parissa. Oppimisen kannalta opinnäytetyön toteutusvaihe on teki-

jöille tärkein vaihe, mutta se on myös samalla pisin, vaativin ja jopa raskain vaihe 

koko työssä. Toteutusvaiheessa realisoituu kehittämishankkeen kaikki osatekijät eli 

toimijat, menetelmät, aineistot sekä dokumentointitavat. Lineaarisen mallin viimei-

nen vaihe on arviointi. Tässä vaiheessa tekijät arvioivat yhdessä tehtyä tuotosta. 

Vaiheena arviointi voi olla ajallisesti lyhyt ja kertaluonteinen. (Salonen 2013, 16–

17.) 

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe alkoi syyskuussa 2020. Tekijät tutkivat erilaisia 

aihemahdollisuuksia selvittäen, mistä aiheista ei vielä ollut tehty opinnäytetöitä ja 

mistä aiheesta olisi hyötyä sairaanhoitajakoulutuksessa. Oppaan aihe syntyi, kun 

tekijöille oli työharjoitteluissa tullut vastaan akuutteja vuotopotilaita kirurgisen hoito-

työn ulkopuolisissa yksiköissä. Tekijät olivat huomanneet, ettei heidän teoreettinen 

osaamisensa ollut riittävää tasoa vuotopotilaan hoitotyössä, minkä vuoksi oppaan 

aihe koettiin tärkeäksi sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillisen osaamisen näkö-

kulmasta. Oppaassa potilasryhmää ei siis rajattu tietyn osaston potilaisiin, koska 

postoperatiivisia potilaita hoidetaan joskus myös kirurgisten erikoisalojen ulkopuoli-

sissa hoitoyksiköissä. Opinnäytetyön tekijät keskustelivat opinnäytetyöaiheesta 

LAB-ammattikorkeakoulun kirurgisen- ja akuuttihoitotyön opettajien kanssa ja tulivat 

yhteisymmärrykseen, että opinnäytetyön sisältö sopii kurssimateriaaliksi ja tukee 

sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimista valitusta aiheesta. Yhteistyöstä sopimisen 

jälkeen tekijät aloittivat tavoitteen ja tarkoituksen määrittelyn ja suunnittelun toteu-

tuksen. 

Toteutusvaiheessa opinnäytetyön tekijät keräsivät teoreettista tietoa vuotopotilaan 

hoitotyöstä. Suunnitelmana oli toteuttaa ja saattaa opas valmiiksi kevään 2021 ai-

kana. Toteutusvaiheen aikana oppaan aihetta rajattiin useaan kertaan toiminnalli-

seen opinnäytetyöhön sopivaksi ja keskitettiin aihealue sairaanhoitajaopiskelijoita 

eniten hyödyttäväksi. 
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PowerPoint-oppaan laatiminen aloitettiin raportin teoriaosuuden valmistumisen jäl-

keen. Oppaaseen koottiin keskeisimmät asiat vuotopotilaan tunnistamisesta ja sen 

hoidosta käyttäen lähteenä raportin teoriapohjan osuutta. 

Arviointivaihe toteutettiin opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa, kun PowerPoint 

opas oli saatu valmiiksi. Työn arviointi oli kohdistettu sairaanhoidon opiskelijoille ja 

se toteutettiin palautekyselyn muodossa. 

 

7.4 Tuotoksen arviointi 

Opinnäytetyön PowerPoint-opasta arvioitiin teettämällä sairaanhoidon opiskelijoille 

palautekyselyn sähköisellä Microsoft Forms -ohjelmalla. (Liite 2.) Palautekyselyyn 

laadittiin neljä erilaista väittämää ja tila vapaalle palautteelle. Palautekyselyn yhtey-

teen laadittiin myös saatekirje. Saatekirje, liite oppaasta ja linkki palautelomakkeelle 

lähetettiin opiskelijoille sähköpostitse. 

Onnistunut palautelomake on johdonmukainen. Hyvän lomakkeen vastausohjeet 

ovat helposti ymmärrettävät ja selkeät. Lomakkeen suunnittelussa on järkevää 

edetä systemaattisesti yksi asia kerrallaan ja pohtia, mitä aiheita on tarkoitus kyse-

lylomakkeella tarkastella. Kysymysten asiakokonaisuudet ja niiden tarpeellisuus 

harkitaan tarkasti. On huomioitava, että lomakkeen vastausvaihtoehdot ovat toi-

sensa poissulkevia, jotta vastaajalle ei tule käsitystä, että sama vastaus annetaan 

kahteen eri kohtaan. Vastausvaihtoehtoja on oltava tarpeeksi monta. (Vilkka 2007.) 

Palautekyselyn alussa vastaaja lukee saatekirjeen. Siksi saatteen tulee olla hyvin 

suunniteltu ja tarkasti harkittu. Kirjallisen saatekirjeen perusteella vastaaja ymmär-

tää palautteen käyttötarkoituksen. Saatekirjeen tulee olla tarpeeksi informatiivinen. 

Mikäli saatekirje on sisällöltään suppea, vastaaja jättää todennäköisemmin vastaa-

matta kyselyyn. (Vilkka 2007.) 

Lähetimme sähköisen palautelomakkeen saatekirjeineen viidelle LAB-ammattikor-

keakoulun opiskelijalle, jotka olivat jo suorittaneet sekä kirurgisen hoitotyön että 

akuuttihoitotyön kurssin. Tarkoituksena oli saada tietoa, koettiinko opinnäytetyön si-

sältö jo aiemmin opittua teoreettista osaamista tukevana ja täydentävänä tietopa-

kettina. Tavoitteena oli myös tietää, pitivätkö vastaajat opintomateriaalia selkeänä 

ja sopivan pituisena. Vastaajille annettiin yksi viikko aikaa vastata kyselyyn, johon 
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kaikki vastaajat vastasivat pyydetyn aikamääreen sisällä. Lomakkeessa oli neljä ky-

symystä, joihin annettiin vastausvaihtoehtoehdoiksi: 

• 0 en osaa sanoa 

• 1 täysin eri mieltä 

• 2 osittain eri mieltä 

• 3 osittain samaa mieltä 

• 4 täysin samaa mieltä. 

 

Palautelomakkeen ensimmäisessä väittämässä arvioitiin opintomateriaalin tarpeel-

lisuutta kysymällä, oliko PowerPoint -opas lukijasta tarpeellinen. Kaikki vastaajat oli-

vat yhtä mieltä siitä, että laadittu opas oli tarpeellinen. 

 

 

Toisessa väittämässä arvioitiin, saiko lukija uutta tietoa vuotopotilaan tunnistami-

sesta postoperatiivisessa hoitotyössä. Neljä vastaajaa oli täysin samaa mieltä siitä, 

että opas oli tarjonnut uutta tietoa vuotopotilaan tunnistamisesta leikkauksen jälkei-

sessä hoitotyössä. Yksi vastaajista vastasi kysymykseen olevansa siitä osittain sa-

maa mieltä. 
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Kolmannessa väittämässä arvioitiin opintomateriaalin selkeyttä kysymällä, oliko 

opas lukijasta selkeä. Neljän vastaajan mielestä opas oli selkeä, kun taas yksi vas-

taaja oli osittain eri mieltä oppaan selkeydestä. 

 

Neljännessä väittämässä arvioitiin opintomateriaalin pituutta kysymällä, oliko Po-

werpoint lukijasta sopivan mittainen. Kaksi vastaajaa piti oppaan pituutta sopivana 

ja kolme vastaajaa arvioi olevansa osittoin samaa mieltä oppaan pituudesta.  

 

Palautelomakkeen loppuosiossa oli varattu tila vapaalle palautteelle, johon oli an-

nettu neljä palautetta. Alla vapaasti annetut palautteet:  

”Hyvä ja selkeä PP” 

”Erittäin hyvä esitys sisällöltään sekä ulkoasultaan. Selkeä ja ymmärrettävä. Hyvä 

oppimateriaali alan ammattilaisille ja tuleville opiskelijoille.” 

”Ulkoasu/taustakuva vaikeuttaa osin lukemista. Neutraalimpi tausta? Hyvä sisältö.” 

”Powerpoint esitys oli mielestäni todella informatiivinen, mutta pidetty kuitenkin sel-

keänä ja helppolukuisena. Asiat oli selitetty niin, että ne oli helppo ymmärtää. Pidin 

myös esityksen ulkoasusta. Tärkeistä asioista hyvin koottu paketti.” 

Tulosten perusteella opas on hyvin onnistunut ja soveltuu opintomateriaaliksi. 
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8 Pohdinta 

8.1 Eettiset näkökulmat ja luotettavuus 

TENK on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

jonka tarkoituksena on olla edistämässä hyvää tieteellistä käytäntöä sekä ennalta-

ehkäistä tutkimusvilppiä. Tutkimusetiikan näkökulmista katsottuna tieteellisen tutki-

muksen edellytetään olevan eettisesti hyväksyttävää. (TENK 2012.) TENK on lin-

jannut ohjeidensa mukaan, että ammattikorkeakoulun tulee huolehtia hyvän tieteel-

lisen käytännön perehdyttäminen sekä tutkimusetiikan opettaminen. Opinnäytetyön 

tekijän tulee hallita hyvän tieteellisen käytännön, tieteellisen käytännön vastuut sekä 

lähtökohdat eettiseen ennakkoarviointiin, tarpeellisuuteen sekä ennakkoarviointi-

menettely. Opinnäytetyö tarkistetaan plagiaatintunnistusjärjestelmässä ennen kuin 

se lähetetään arvioitavaksi tarkastajalle. (Raivo & Rissanen 2017.) 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista on määritellyt, että opinnäytetyön 

tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia tietojen ja taitojensa sovel-

tamiseen. Opinnäytetyön prosessi sisältää erilaisia huomioitavia asioita tutkimuksen 

eettisyydessä. Opinnäytetyön aihetta valittaessa tulee tekijän selvittää opinnäyte-

työstä saatavan tiedon hyödyllisyyden sekä työn merkityksellisyyden. (Kajaanin am-

mattikorkeakoulu 2021.) 

Aiheen valintaan vaikuttivat tekijöiden uranäkemykset sekä aiheen hyödyllisyys käy-

tännön työssä. Opinnäytetyön laatijoilla oli kokemusta verenvuototilanteista harjoit-

teluympäristössä, minkä vuoksi aihealueen valinnassa korostui verenvuodon tun-

nistamisen tärkeys.  

Opinnäytetyön luotettavuus perustuu asianmukaisiin ja luotettaviin lähteisiin, sekä 

niiden oikeaoppiseen kirjaamiseen. Aineistojen valinnassa asetettiin kriteereiksi 

ajankohtaisuus ja luotettavuus. Tavoitteena oli löytää uutta näyttöön perustuvaa ai-

neistoa lääke- tai hoitotieteellisistä lähteistä. Käytettävät aineistot rajattiin suomen- 

ja englanninkielisiin, jotta minimoidaan mahdollisuus väärinymmärryksiin tai kään-

tämisen ongelmiin. Lähdekriittisyyden lisäksi suunnitelmana oli luoda kattava ja 

laaja teoriapohja.  

Keskeisimpinä käsitteinä luotettavuuden arvioinnissa ovat reliabiliteetti ja validi-

teetti. Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja analyysin 
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johdonmukaisuutta. Validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimuksen aineiston analyysi-

mittarit mittaavat juuri sitä, mitä niiden on tarkoituskin mitata. (Jyväskylän yliopisto 

2010.) 

8.2 Johtopäätökset ja jatkokehittämisehdotukset  

Opinnäytetyöprojekti eteni suunnitelmien mukaisesti määrätietoista tahtia. Oppaan 

tavoitteena oli tehdä sairaanhoidon opintoja tukeva laadukas opas, jossa kuvaillaan 

ja tarkastellaan akuutin verenvuodon tunnistamisen merkkejä ja hoitotyötä sairaa-

lassa. Asetetut tavoitteet täyttyivät ja oppaaseen saatiin onnistuneesti kasattua kes-

keisimmät asiat vuotopotilaan tunnistamisesta ja hoitotyöstä. Työn tarkoituksena oli 

edistää sairaanhoitajaopiskelijoiden ymmärrystä ja osaamista verenvuotopotilaan 

hoidossa. Toteutetun kyselyn tulosten perusteella oppaan sisältö on selkeästi toteu-

tettu ja tukee sairaanhoitajaopiskelijoiden oppimista. Myös toimeksiantajalta saatu 

palaute oppaasta oli positiivista. 

Oppaan aiheena oleva leikkauksenjälkeinen akuutti verenvuoto koettiin tiedonke-

ruussa haastavaksi, koska valitusta aiheesta oli haasteellista löytää hoitotyön tutki-

mustuloksia. Leikkauksen jälkeisen verenvuodon hoitotyöstä ei löytynyt tietoperus-

taa niin paljon, mitä oli odotettu löytyvän.  

Oppaan teossa huomioitiin ymmärrettävyys ja selkeys. PowerPoint-oppaassa kiin-

nitettiin huomiota työn visuaalisuuteen lisäämällä työhön aiheenmukaisia kuvia. Op-

paan teksti pyrittiin pitämään lyhyenä ja helposti ymmärrettävänä. 

Jatkokehittämisehdotuksena suositellaan toteuttamaan tutkimustyö aikaisen varoi-

tuksen pisteytysjärjestelmän käytöstä käytännön työssä. Lisäksi tutkimustyö suosi-

tellaan toteutettavaksi sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisesta peruselintoiminto-

jen muutoksien tunnistamisessa sekä niiden syy-seuraussuhteiden ymmärtämi-

sessä eri tilanteissa. Edellä mainittujen jatkokehittämisehdotusten tueksi, voidaan 

sairaanhoidon opiskelijoille toteuttaa kyselylomake, jossa selvitetään opiskelijoiden 

kokemuksia tämän oppaan käytännön soveltuvuudesta kirurgisen tai akuuttihoito-

työn jaksossa. 
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Postoperatiivisen	aikuisen	potilaan
akuutin	vuodon	tunnistaminen

ja	hoitotyö

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC

Postoperatiivinen	hoitotyö
• Postoperatiivinen	hoitotyö	suoritetaan	valvontayksikössä

• Hoidossa	huomioitavaa:	jälkivuotojen,	hyytymishäiriöiden	sekä	monielinvaurion	
mahdollisuudet.

LEIKKAUSSALI	à HERÄÄMÖ.

Seuranta-aika	heräämössä	on	yksilöllistä.	Siihen	vaikuttaa	potilaan	yleistila,	tehty	
toimenpide	sekä	leikkauksessa	käytetty	anestesiamuoto.

TEHTÄVÄT	JA	TAVOITTEET

Toipuminen	anestesiasta	sekä	voinnin	tarkkailu	mahdollisten	leikkauskomplikaatioiden	
varalta.	Tilan	arviointi	ja	voinnin	muutokset	verrataan	tilaan	ennen	operatiivista	
toimenpidettä.

LEIKKAUSSALIà TEHO-OSASTO

Suunnitellun	tai	yllättävän	leikkauskompilaation	vuoksi	jatkohoitopaikka	voi	olla	teho-
osastolla.

VUODEOSASTOSIIRTO	KRITEERIT

Hengitys	sekä	verenkierto	ovat	vakaat,	ei	pahoinvointia	tai	leikkauksesta	johtuvia	vaikeita	
kipuja.

PÄIVÄKIRURGISEN	POTILAAN	KOTIUTUS

peruselintoimintojen	vakaus,	kykeneväisyys	spontaaniin	virtsaukseen	ja	syömiseen	ilman	
pahoinvointia	sekä	leikkauksesta	aiheutuneen	kivun	hallinta	kotiympäristössä

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-SA



 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkauksen	jälkeen	
Peruselintoiminnot

• Jokaisen	sairaanhoitajan	perusvalmiuksiin	kuuluu	
peruselintoimintojen	perusteellinen	arviointi

à Hengitys,	verenkierto	ja	tajunta
• Sairaaloissa	peruselintoimintojen	arvioinneissa	on	havaittu	
puutteita.	Mittauksienkaan	kirjaaminen	ei	ole	ollut	
systemaattista.

• Peruselintoimintojen	häiriöt	vaativat	nopeaa	asianmukaista	
hoitamista,	sillä	vaikeutuessaan	elintoimintojen	häiriöt	
johtavat	potilaan	elottomuuteen	ja	menehtymiseen.

• ABCDE	-periaatteen	avulla	voidaan	arvioida	ja	seurata	potilaan	
peruselintoimintoja.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC

Leikkauksen	jälkeen	
Peruselintoiminnot

A	=	AIRWAY

• Potilaan	tilan	arvioiminen	aloitetaan	
ilmateiden	avoimuuden	varmistamisella.	

• Huomioi,	että	ilmatie	voidaan	tulla	
menettämään	tajunnantason	laskun	myötä.	

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC



 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkauksen	jälkeen	
Peruselintoiminnot

B	=	BREATHING

Hengitystyön	perusmittaukseen	kuulu:

• Hengitystaajuus,	normaali	10-20krt/min

HUOM!	Hengitystaajuuden	↑	on	verenkiertovajauksen	eli	
hypovolemian ensimmäinen	merkki.	

• Happisaturaatio:	kapillaariveren	happikylläisyys

à>	94	%	on	riittävä

à<	90	%	arvo	vaatii	välitöntä	lisäselvittelyä/hoitoa

• Hengityksen	arviointi:	rintakehän	liikkeet,	hengitysäänten	
symmetrisyys,	happisaturaatio	sekä	hengitystyö.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC

Leikkauksen	jälkeen	
Peruselintoiminnot

C	=	CIRCULATION	=VERENKIERTO
• Arvioidaan	ja	hallitaan	ulkoiset	vuodot.

• Verenkierron	perusmonitorointi:	syke,	verenpaine	sekä	EKG	mittaukset

• Aikuisen	normaali	syke	on	levossa	60-100krt/min.	
Verenpainetason	karkea	arvio:

• Pulssin	palpaatio	à rannepulssi	tuntuu,	kun	systolinen	verenp.	>70mmHg.	

• Vatsan	ja	lantion	palpaatio,	sykkeen	ja	verenpaineen	seuraaminen,	raajojen	
lämpörajan	sekä	kapillaaritäytön	arviointi.

Sokki-indeksi	arviointi:

• Arvioidaan	kompensaatiomekanismien	mahdollista	pettämistä.	Sokki-
indeksin	arvo	saadaan	jakamalla	sykkeen	systolisella	verenpaineella.

Riittämätön	verenkierto:

• ääreisverenkierron	vastus	↑	,	syketaajuus	↑,	pulssi	lankamainen,	verenpaine	↓

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC



 

 

 

 

 

 

 

Leikkauksen	jälkeen	
Peruselintoiminnot

C	=	CIRCULATION	=VERENKIERTO

Lämpörajat	ja	syke	nousevat	verenkierron	riittämättömyyden	vaikeusasteen	mukaan.

Riittämätön	verenkierto	70	kg	potilaalla,	jonka	kiertävä	verivirta	on	4500ml:

• Verenvuoto	<	750ml	lämpöraja	pysyy	ranteen	kohdalla,	syke	normaali.	

• Verenvuoto	750-1000ml,	lämpöraja	↑	kyynärvarren	kohdalle	ja	syke	>100/min.	

• Verenvuoto	1500-2000ml,	lämpöraja	↑	olkavarren	kohdalle	ja	syke	>120/min.	

• Verenvuoto	>2000	ml,	lämpörajana	vartalo	ja	syke	>	140/min.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC

Leikkauksen	jälkeen	
Peruselintoiminnot
D	=	DISABILITY

Tajunnantasoa	voidaan	arvioida	käyttämällä	Glasgow’n	kooma-
asteikkoa,	jossa	määritellään	potilaan	motorinen	kipuvaste,	
puhevaste	sekä	silmien	avaaminen.
• Verenvuoto	aiheuttaa	muutoksia	potilaan	tajunnassa	
verenkiertovajauksen	vaikeusasteesta	riippuen.	Riittämätön	
verenkierron	vaikutus	70	kg	painavan	tajunnassa:

• Vuoto	<750ml,	ei	muutoksia	tajunnassa.	
• Vuoto	750-1500ml,	mahdollista	levottomuutta.	
• Vuoto	1500-2000ml,	voi	ilmetä	sekavuutta.
• Vuoto	<2000ml,	uneliaisuutta,	jopa	tajuttomuutta.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC



 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkauksen jälkeen
Peruselintoiminnot

E	=	EXPOSURE

• Potilaan lämpötilan seuranta
• Verinäytteiden otto
• Tarvittaessa 12-kytkentäinen	EKG:n otto
HUOM!	Verenkierron	riittämättömyys	saa	aikaan:
paino	↓
virtsaneritys	↓
perifeerisen	lämpö	↓
ihon	kimmoisuus	↓

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC

Leikkauksen jälkeen
Peruselintoiminnot

NEWS	National	Early	Warning	Score	=
Aikaisen	varoituksen	pisteytysjärjestelmä

à Tavoite:	Tunnistaa	potilaan	tilan	heikentyminen
Taulukon	avulla	havainnoidaan	ja	pisteytetään	
potilaan	tilaa	fysiologisten	muuttujien	perusteella:
1. Hengitystiheys,	lisähapen	tarve
2. Happisaturaatio
3. Systolinen	verenpaine
4. Pulssi
5. Ruumiinlämpö
6. Tajunnantaso

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY



 

 

 

 

 

 

 

 

VUOTOSOKKI

• SOKKI	on	tila,	jossa	verenkierto	romahtaa	vakavan	
sairauden	vuoksi,	eikä	kudokset	saa	riittävästi	verta.	

• Runsas	verenvuoto	aiheuttaa	kiertävän	verimäärän	
vähenemistä,	jonka	seurauksena	on	vuotosokki.	

• SOKIN	OIREET:	voimakas	heikotus,	verenpaineen	
lasku	ja	vakavimmissa	tapauksissa	potilaan	
tajuttomuus.

• HYYTYMISHÄIRIÖ:	Veren	hyytymiseen	tarvitaan	
veriplasmassa	olevia	hyytymistekijöitä	ja	
verihiutaleita.	Yksi	hyytymishäiriön	ilmenemistapa	
on	tavallista	runsaampi	vuoto	vamman	tai	kirurgisen	
toimenpiteen	yhteydessä.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC



 

 

 

 

 

 

 

 

Akuutin	verenvuodon	
merkit	leikkaushaavassa
Komplikaatioiden	havaitseminen
Lyhytkirurgia	on	mahdollistanut	kirurgisten	
potilaiden	nopean	kotiutumisen	sairaalasta.	
Ennen	leikkausalueen	ongelmat	havaittiin	
kirurgisella	vuodeosastolla,	mutta	nykyään	
haavakomplikaatiot	voivat	syntyä	kotona.
Tyypilliset	komplikaatiot	
infektio,	akuutti	verenpurkauma,	haavan	
aukeaminen	ja	haavaontelon	serooma

Akuutin	verenvuodon	merkit	
leikkaushaavassa	– Ideaalisti	paranevan	

haavan	paranemisen	vaiheet	

Hemostaasi =
veren	hyytymisvaihe
Inflammaatio	=
haavan	tulehdusvaihe
Proliferaatio =	
uudelleenmuodostumisenvaihe
Maturaatio =
haavan	kypsymisvaihe



 

 

 

  

 

 

 

Akuutin	verenvuodon	merkit	
leikkaushaavassa	- Hematooma

• Haavaonteloon	kertyvä	akuutti	verenpurkauma	eli	hematooma aiheuttaa	
haavaan	kipua	ja	pingotusta.

• Hematooma voi	kehittyä	nopeasti	leikkauksen	jälkeen.
• Ennen	leikkausta	tauottamattomat	verenohennuslääkitykset	altistavat	
vuotokomplikaatioille.

• Usein	tuoreen	postoperatiivisen	hematooman punktoiminen	epäonnistuu.
àPehmeä	ja	pieni	hematooma voi	parantua	luonnollisesti.
àSuuri,	pingottava,	kipuileva	hematooma vaatii	välitöntä	sairaalahoitoa.	
• Iso	hematooma voi	aiheuttaa	hypotensiota ja	nopean	hemoglobiinin	laskun
àMahdollinen	kirurginen	tyhjennys.
• Tuoreen	haavan	alla	oleva	verenpurkauma	on	altis	tulehdukselle
àMuodostaa	elatusalustan	iholta	haavan	sisään	tuleville	bakteereille.
HUOM!	Postoperatiivinen	hematooma lisää	pinnalla	olevan	ihon	kuolion	riskiä.	

DREENI
• Dreeni tarkoittaa	laskuputkea,	jota	kautta	veri	
ja	kudoserite	poistuvat	leikkausalueelta.

• Dreenin tarkoitus	on	poistaa	kertyvää	märkää	
ja	kudosnestettä,	sekä	varoittaa	epätoivotusta	
verenvuodosta.

• Sairaanhoitajan	tehtävä	on	seurata	
dreenieritteiden määrää,	laatua	ja	ulkonäköä



 

 

 

 

 

 

 

 

Leikkausta	
vaativan	
sisäisen	
verenvuodon	
tunnistaminen

Potilaan	voinnin	arviointi
• Kirurgisten	toimenpiteiden	tyypillinen	
komplikaatio	on	verenvuoto	
leikkausalueelta.
Verenvuodon	muodot:
• Äkillinen,	nopeasti	tuleva	verenvuoto,
• hitaasti	tihkutteleva	vuoto
Olennaista:
• Varaudu	verenvuotoon	ja	ennakoi!

Hypovolemian arviointi
Hypovolemia =	kiertävän	verimäärän	vajaus
• Voimakas	verenvuoto	ja	sen	aiheuttama	suuri	
nestehukka	voi	aiheuttaa	hypovolemian.

• Hypovolemia saa	aikaan	kudosperfuusion
heikkenemisen,	mikä	voi	aiheuttaa	vaurioita	elimiin.

• Aikuisen	verivolyymi	on	55-75	ml/kg.	Arvo	vaihtelee	
ruumiinrakenteen	ja	sukupuolen	mukaan.

• Leikkaus	vaikuttaa	nestetasapainoon.	Suuressa	
leikkauksessa	nesteen	tarve	voi	lisääntyä	6-8	
ml/kg/leikkaustunti.

• Nesteen	tarpeen	nousun	syitä:	diureesi,	haihtuminen	
ja	verenvuoto.	Nestetasapaino	häiriintyy	helposti	
akuutin	verenvuodon	seurauksesta	ja	elimistö	pyrkii	
korjaamaan	tilanteen	nopeasti.



 

 

 

 

 

 

 

 

Hypovolemian oireet
• jano	↑
• hengitystiheys	↑
• syke	↑
• limakalvojen	kuivuminen	 ↓
• diureesin väheneminen	 ↓
• perifeerisen	lämmön	lasku	 ↓
• ihon	kimmoisuuden	väheneminen	 ↓
• ensin	hypertensio	↑	,	myöhemmin	hypotensio ↓
• uupumus	 ↓
• tajunta	↓
• paino ↓

HYPOVOLEMIA	- VERIVOLYYMI
Kun	potilaan	elimistö	menettää…
15%	verivolyymistaan
à Syketaajuus	nousee	>	100/min
à Pulssipaine	ja	systolinen	verenpaine	ovat	vielä	
normaalit.

15-30%	verivolyymistaan
à Potilas	on	takykardinen
àPulssipaine	kaventuu	ja	systolinen	verenpaine	
laskee	minimaalisesti.

30-40%	verivolyymistaan
à Takykardia on	merkittävä
à Pulssipaine	on	kaventunut	ja	systolinen	verenpaine	
laskee	huomattavasti.



 

 

 

 

 

 

 

 

Hypovolemian
arviointi:
Syy-seuraus	
suhteet

Miksi	hypovolemia aiheuttaa	janon	tunnetta,	diureesi ja	ihon	
kimmoisuus	vähenee,	limakalvot	kuivuvat	sekä	paino	laskee?
Yllä	olevat	oireet	ovat	dehydraation	eli	kuivumisen	oireita.	Voimakas	
verenvuoto	aiheuttaa	suurta	nestehukkaa.	
Miksi	hengitystiheys	nousee?
Hengitystaajuuden	suureneminen	on	verenkiertovajauksen	ensimmäinen	
merkki.	Verenvuodon	aiheuttama	verenkiertovajaus	saa	aikaan	hypoksemiaa,	
eli	veren	hapen	niukkuutta.	Tästä	seuraa	hypoksia,	eli	kudokset	eivät	saa	
tarpeeksi	happea	à hengitystaajuus	nousee.	
Miksi	syke	nousee?
Verenvuoto	saa	aikaan	kiertävän	verimäärän	riittämättömyyden.	Kun	sydän	
yrittää	pumpata	lisää	verta	verenkiertoon	à syke	nousee.	Kun	ihmisen	
elimistön	menettää	15%	verivolyymistaan,	syketaajuus	nousee	yli	100/min.
Miksi	verenpaine	laskee?
Verenpaine	riippuu	sydämen	minuuttivirtauksesta.	Kun		minuuttivirtaus	
vähenee	à verenpaine	laskee.
Miksi	perifeerinen	lämpö	heikkenee?
Vuodon	vuoksi	elimistö	alkaa	ohjaamaan	verenkiertoa	tärkeimpiin	elimiin,	
kuten	sydämeen,	munuaisiin	sekä	aivoihin.	Tämän	vuoksi	verenkierto	
heikkenee	raajoissa	sekä	suolistossa,	mikä	aiheuttaa	periferian	viileyttä.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY-NC
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Verenvuodon	korvaus	– Verivalmisteiden	siirto
Verenvuodon	korvauksen	tavoite	on…
• Ylläpitää	riittävää	veritilavuutta

• Ehkäistä	vuodon	lisääntymistä	verenkierron	ja	
hyytymisjärjestelmän	estämisen	kautta.

Sopivuuskoe
• Ennen	verensiirtoa	tehdään	veriryhmä- ja	sopivuustutkimukset	
ja	varmistetaan	sopivuuskokeen	voimassaolo	(5vrk)

• Veriryhmän	tarkistus	sopivuuskoenäytteestä	ja	sopivan	veren	
tarkastus	ovat	verikeskuksen	vastuulla.	

Hoitotyö	ennen	verensiirtoa
• Tunnista	potilas:	potilaan	nimi,	henkilötunnus	sekä	veriryhmä

• Varmista,	että	verivalmiste	on	oikea

• Valmisteen	silmämääräinen	tarkistus

• Vitaalit:	lämpö,	verenpaine,	happisaturaatio

• Kirjaus

Potilaan	voinnin	tarkkailu
• syketaajuus,	virtsaeritys,	verenpaine	ja	täyttöpaine.

• Nestetasapainossa	huomioidaan	diureesi,	nenä-mahaerite,	

leikkausvuotojen	seuranta	ja	dreenieritteet.	

Verenvuodon	korvaus
• Verenvuoto	korvataan	pääasiallisesti	verituotteiden	ja	

plasmanlaajentajien	avulla.

• Hypovolemian korjaus	tapahtuu	1:1	eli	korvataan	sama	

määrä	nestettä,	mitä	on	menetetty.	

• HUOM!	Kirkkaiden	nesteiden	anto	laimentaa	verta.
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Punasolut
Milloin	vuotopotilaalle	annetaan	
punasoluja?
• Punasolut	kuljettavat	happea.

• Akuutissa	verenvuodossa	hoidon	tavoitteena	on	

turvata	hapenkuljetuskyky.

Kuinka	paljon	hemoglobiini	nousee	
punasolutiputuksessa?
• Yksikkö	punasoluja	nostaa	hemoglobiinia	n.	10	g/l.

• Matala	syke	ja	veren	normaali	tilavuus	auttavat	

matalan	hemoglobiinipitoisuuden	sietämistä.

Mitä	huomioin	punasolutiputuksessa?
• Vain	NaCl	0,9%	liuosta	saa	tiputtaa	samanaikaisesti	

verituotteiden	kanssa

àMuut	nesteet	voivat	aiheuttaa	verituotteiden	hyytymistä!

• Verituotteet	annetaan	omaan	perifeeriseen	kanyyliin	tai	

lääkärin	määräyksellä	keskuslaskimokatetriin.

Biologinen	esikoe
• 10min	ajan	hidas	infuusio	10-15gtt/min.

• Potilaan	seuranta:	vointi,	syke,	RR,	hengitys,	lämpö.

• Haittavaikutukset:	verensiirron	keskeytys

• Haittavaikutukset	ja	hoito	kirjataan	potilasasiakirjoihin.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY

Trombosyytit
Mitä	trombosyytit	ovat?
• Trombosyytit	eli	verihiutaleet	ovat	
mukana	veren	hyytymistapahtumassa.

à Jos	veressä	on	liian	vähän	
trombosyytteja,	verenvuoto	voi	ilmetä	
tavallista	helpommin.
• Trombosyyttien	määrä	voi	lisääntyä	
äkillisen	verenvuodon	yhteydessä.

Milloin	annetaan	trombosyyttejä?	
• Matalaan	trombosyyttipitoisuudesta	johtuvaan	
verenvuotoon	tai	massiivisen	verenvuodon	
aiheuttamaan	trombosyyttien	menetykseen.

• Trombosyyttivalmisteet	sisältävät	myös	
punasoluja	à Siirrossa	noudatetaan	ABO-
veriryhmämääritystä.

• Siirto	voidaan	tehdä	erittäin	nopeana	
infuusiona,	jos	potilaan	tila	sen	sallii.



 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY

Plasmavalmisteet
Mikä	on	plasmavalmiste?
• Plasmavalmiste	OctaplasLG®	on	
lääkevalmiste,	mikä	sisältää	kaikkia	
veren	hyytymistekijöitä.

• Valmiste	ei	sisällä	punasoluja.

à Rh-ryhmää	ei	huomioida	eikä	siirto	
vaadi	sopivuustutkimusta.

Milloin	verenvuotopotilaalle	
annetaan	plasmavalmistetta?
• Plasmavalmistetta	annetaan	potilaalle,	

jolla	on	massiivisen	verensiirron	
aiheuttama	hyytymistekijäpuutos	tai	
yleistyneitä	pieniä	verenvuotoja.

• Tiputuksen	aikana	seurataan	veren	
hyytymisarvoja.

Massiivinen	verenvuoto
Mikä	on	massiivista	verenvuotoa?
• Potilas	tarvitsee	yli	10	yksikköä	punasoluja	
ensimmäisen	hoitovuorokauden	aikana.

• Potilas	menehtyy	vuotoon	ennen	kuin	
kymmenen	punasoluyksikköä	on	ehditty	siirtää.

Hoidon	tavoite
• Estää	potilaan	happoemästasapainon	häiriöt,	
veren	hyytymishäiriöt,	riittämättömän	
verenkierron	sekä	ruumiinlämmön	laskun	
kehittyminen.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Massiivisen	verenvuodon	
korvaus

• Massiivisen	verensiirron	protokollan	käynnistyttyä	verituotteiden	anto	
automaattisesti	ennalta	määrättyjen	suhteiden	sekä	tahdin	mukaisesti.

Tavoite
• Päästä	lähelle	kokoveren	koostumusta:	punasoluja,	plasmaa	ja	
verihiutaleita	annetaan	suhteessa	1	:	1	:	1.	

Ensimmäinen	paketti
• 4	yksikköä	punasoluja	+	2	yksikköä	OctaplasLG:tä

Toinen	paketti
• 4	yksikköä	punasoluja	+	4	yksikköä	OctaplasLG:tä +	1	yksikkö	
trombosyyttejä.

à Toista	pakettia	jatketaan	niin	kauan,	kun	tarve	vaatii.

• HUOM!	Verisuonen	sisäistä	volyymia	pidetään	yllä	kirkkailla	nesteillä.	

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: 

Lähteet
• Ahonen,	O.,	Blek-Vehkaluoto,	M.,	Ekola,	S.,	Partamies,	S.,	Sulosaari,	V.	&	Uski-Tallqvist,	T.	2016.	Kliininen	hoitotyö:	sisätauteja,	kirurgisia	sairauksia	ja	
syöpätauteja	sairastavan	hoito.	Helsinki:	Sanoma	Pro	Oy.	Viitattu	21.4.2021.

• Ala-Kokko,	T.	& Liisanantti,	J. 2020.	Peruselintoimintojen	häiriöt	ja	niiden	hoito. Duodecim.	Oppiportti.	Viitattu	14.2.2021.	Saatavissa	
https://www.oppiportti.fi/op/opk04609

• Brooks,	A.,	Cotton,	B.,	Tai,	N.	&	Mahoney,	P.	2010.	Emergency	surgery.	BMJ	Books.

• Halonen,	L.,	Maisniemi,	K.	&	Handolin,	L.	2018.	Traumapotilaan	massiivisen	verenvuodon	tunnistaminen	ja	hoito.	Duodecim.	Viitattu	23.2.2021.	
Saatavissa	https://www.duodecimlehti.fi/duo14097

• Heikola,	A.	2020.	NEWS-pisteytys	peruselintoimintojen	seurannan	tukena.	Turun	ammattikorkeakoulu,	YAMK.	Viitattu	13.3.2021.	Saatavissa	
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/336131/Anne_Heikola.pdf?sequence=2&isAllowed=y

• Karjalainen,	M.,	Norrgård,	M.,	Peltomaa,	M.,	Pirneskoski,	J.,	Rantala,	H.	&	Tirkkonen,	J.	2018.	Suositus	peruselintoimintojen	arvioinnista	ja	seurannasta.	
Lääkärilehti.	Viitattu	20.4.2021.	Saatavissa	https://www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-kaytannot/suositus-peruselintoimintojen-arvioinnista-ja-
seurannasta/?public=6cf51054acd41361903e086b728763b8

• Koskivuo,	I.,	Brück,	N.	&	Veräjänkorva,	E.	2019.	Kun	leikkaushaava	ei	parane.	Duodecimlehti.	Viitattu	20.4.2021.	Saatavissa	
https://www.duodecimlehti.fi/duo15112

• Laine,	M.,	Mentula,	P.,	Koskenvuo,	L.,	Nordin,	A.	&	Sallinen,	V.	2017.	Milloin	vatsaonteloon	jätetään	dreeni leikkauksessa?	Duodecim.	Viitattu	12.5.2.2021.	
Saatavissa	https://www.duodecimlehti.fi/duo13744

• Lukkari,	L.,	Kinnunen,	T.	&	Korte,	R.	2010.	Perioperatiivinen	hoitotyö.	1-2.	painos.	WSOYpro	Oy.	Helsinki	2010.	Viitattu	20.4.2021.

• Lundgrén-Laine,	H.	&	Ritmala-Castén,	M.	2017.	Hypovolemian arviointi	ja	hoito.	Teho- ja	valvontahoitotyön	opas.	Terveysportti.	Viitattu	23.4.2021.	



 

Lähteet
• Lönn,	M.,	Avelin,	S.	&	Lundgrén-Laine	H.	2017.	Vuoto- ja	hyytymishäiriöpotilaan	hoitotyö.	Teho- ja	valvontahoitotyön	opas.	Terveysportti.	
Viitattu	20.4.2021.	Saatavissa	https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=	

• Metsävainio,	K.	&	Junttila,	E.	2016.	Anestesiologian	ja	tehohoidon	perusteet.	Yleistä	peruselintoimintojen	häiriöistä.	Duodecim	oppiportti.	
Viitattu	12.3.2021.	Saatavissa	https://www.oppiportti.fi/op/opk00001	

• Mustajoki,	P.	2019.	Sokki.	Terveyskirjasto.	Viitattu	26.2.2021.	Saatavissa	https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00080	

• Niemi-Murola,	L.	2016.	Postoperatiivinen	hoito.	Oppiportti.	Viitattu	10.2.2021.	Saatavissa	
https://www.oppiportti.fi/op/atd00039/do?p_haku=postoperatiivinen%20hoito#q=postoperatiivinen%20hoito	

• Oksanen,	T.	&	Tolonen,	J.	2015.	Peruselintoimintojen	arvioiminen,	ABCD.	Akuuttihoito-opas.	Kustannus	Oy	Duodecim.	Viitattu	10.2.2021.	
Saatavissa	https://www.terveysportti.fi/dtk/aho/koti?p_haku=abcde

• Poikajärvi,	S.	&	Tunturi,	P.	2013.	Anestesiologiset	erityistilanteet.	Anestesiahoitotyön	käsikirja.	Terveysportti.	Viitattu	20.4.2021.	Saatavissa	
https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=

• Porthan,	K.	&	Sormunen,	H.	2014.	Hypovoleemisen sokin	arviointi	ja	ensihoito	- Traumapotilaan	hoito.	Terveysportti.	Viitattu	10.5.2021.

• Särkijärvi,	S.	2021.	Postoperatiivinen	hoito	vuodeosastolla.	Sairaanhoitajan	käsikirja.	Duodecim	Oy.	Viitattu	21.4.2021.	Saatavissa	
https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=

• Terveyskylä.	Haavatalo.	2019.	Viitattu	24.4.2021.	Saatavissa	https://www.terveyskyla.fi/haavatalo/tietoa/akuutit-haavat/akuutin-haavan-
paranemista-heikent%C3%A4v%C3%A4t-tekij%C3%A4t/hematoomat-ja-seroomat

• Tunturi,	S.	2020.	Trombosyytit.	Duodecim	terveyskirjasto.	Viitattu	8.2.2021.	Saatavissa	https://www.terveyskirjasto.fi/snk03035



 

Liite 2. Yhteistyösopimus 

 

 

 

 
OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS 
 
I Sopimusosapuolet 
 
Yhteistyökumppani 
Yrityksen nimi LAB-ammattikorkeakoulu 
Y-tunnus 2630644-6 
Lähiosoite Mukkulankatu 19 
Postinumero ja toimipaikka 15210 Lahti 
Yhteyshenkilön nimi Maria Tuominen 
Puhelin 0447080352 
Sähköposti maria.tuominen@lab.fi 
(jäljempänä ”Yhteistyökumppani”) 

Opinnäytetyön tekijä(t)1 Aktivoi Nimi ja napsauta + -painiketta lisätäksesi uusi rivi 

Nimi Eevi Leppänen ja Johanna Kautonen 
Opiskelijatunnus Eevi: 1900726 Johanna: 1900216 
Koulutusala Sosiaali ja terveysala 
Tutkinto Sairaanhoitaja AMK 
Puhelin Eevi: 044 0333961 Johanna: 0401848920 
Sähköposti eevi.leppanen@student.lab.fi johanna.kautonen@student.lab.fi 
  
(jäljempänä ”Opiskelija”) 
(jäljempänä kumpikin yksin myös ”Osapuoli” tai molemmat yhdessä ”Osapuolet”) 
 
II Sopimuksen tausta ja tarkoitus 
Tällä sopimuksella (jäljempänä ”Sopimus”) Yhteistyökumppani ja Opiskelija sopivat Yhteistyökumppanin toimialaan 
liittyvän Opiskelijan opinnäytetyön tekemisestä. Opiskelija opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja opinnäytetyö on 
osa hänen ammattikorkeakouluopintojaan. LAB-ammattikorkeakoulu Oy tarjoaa tämän sopimusmallin, mutta ei ole 
Sopimuksen osapuoli.  
 
Opinnäytetyön aihe ja opinnäytetyöprojektia koskevat tiedot on esitelty alla. Tämän Sopimuksen liitteenä voi olla 
tarkempi opinnäytetyöprojektia koskeva esittely.2 
 
Opinnäytetyön aihe ja arvioitu kokonaiskesto  
Opinnäytetyön aihe3 Postoperatiivisen aikuisen potilaan leikkausta vaativan akuutin vuodon tunnistaminen 

ja hoitotyö 
Opinnäytetyöprojektin arvioitu 
kokonaiskesto 

4kk 

Opinnäytetyölle on nimetty ohjaaja(t), jonka yhteystiedot on ilmoitettu alla. 

Opinnäytetyön ohjaaja(t)4 Aktivoi Nimi ja napsauta + -painiketta lisätäksesi uusi rivi 

Nimi Päivikki Lahtinen 
Puhelin 0505265930 
Sähköposti paivikki.lahtinen@lab.fi 
  
(ilmoita kaikki ohjaajat) 

 
 

1 Ilmoita kaikki opinnäytetyön tekijät ja heidän yhteystietonsa. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä. 
2 Mahdollista lisätä sopimuksen liitteeksi esimerkiksi tutkimussuunnitelma.  
3 Lyhyt esittely opinnäytetyön aiheesta. 
4 Ilmoita kaikki opinnäytetyön ohjaajat ja heidän yhteystietonsa. 



 

 

2 

 

III Työsuhde 
Opiskelija on työsuhteessa Yhteistyökumppanin kanssa tehdessään opinnäytetyön.5 
 
☐kyllä 
☒ei 
 
 
IV Kulujen korvaaminen 
Opiskelijalle maksetaan opinnäytetyöhön liittyvät syntyneet kulut, kuten matkakustannukset.6 
 
☐kyllä 
☒ei 
 
Muut kuluja koskevat tiedot: 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
 
V Opinnäytetyön julkisuus 
Laadittava opinnäytetyö on julkinen. Opinnäytetyö julkaistaan Theseus-portaalissa LAB-ammattikorkeakoulun 
ohjeistuksen mukaisesti. 
 
 
VI Salassapito 
Opiskelija sitoutuu olemaan ilmaisematta tietoonsa saamiaan Yhteistyökumppanin luottamukselliseksi tai salassa 
pidettäväksi ilmoitettuja tietoja.  
 
Edellä mainitusta poiketen, Opiskelijan on oikeus ilmaista salassa pidettäviä Yhteistyökumppanin tietoja LAB-
ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaajille, mikäli se on välttämätöntä opinnäytetyön tekemisen kannalta.7 
 
Yhteistyökumppanin salassa pidettäväksi ilmoitettua aineistoa on mahdollista sisällyttää ainoastaan opinnäytetyön 
erilliseen liitteeseen. Salassa pidettäviä tietoja sisältävä liite ei ole julkinen asiakirja. 
 
Lisäksi Opiskelija sitoutuu käyttämään Yhteistyökumppanilta saamaansa tietoa ainoastaan opinnäytetyön tekemiseen 
liittyvään tarkoitukseen. 
 
 
VII Oikeudet 
Opinnäytetyön tekijänoikeudet kuuluvat Opiskelijalle, ellei erillisellä sopimuksella ole toisin sovittu. 
Yhteistyökumppanilla on oikeus hyödyntää julkista opinnäytetyötä omassa toiminnassaan. 
 
Opinnäytetyön laadinnan yhteydessä syntyneen teoskynnyksen ylittävän tulosaineiston oikeudet kuuluvat niille 
osapuolille, jotka ovat osallistuneet tulosaineiston syntyyn heidän työpanoksensa mukaisessa suhteessa, ellei toisin ole 
sovittu. Yhteistyökumppanin Opiskelijalle opinnäytetyön tekemistä varten luovuttaman tausta-aineiston oikeudet 
kuuluvat Yhteistyökumppanille, ellei toisin ole sovittu.8 
 

  

 
5 Rastita oikea vaihtoehto. 
6 Rastita oikea vaihtoehto ja mainitse korvattavat kululajit. 
7 LAB-ammattikorkeakoulun henkilökunta on salassapitovelvollinen ammattikorkeakoululain (2014/932), 
julkisuusalain (1999/621) salassapitovelvoitteita koskevien säännöksien, rikoslain (1889/39) 38 luvun 1 ja 2 §:ien, 
liikesalaisuuslain (2018/595) säännöksien sekä työlainsäädännön nojalla. 
8 Tässä Sopimuksessa tekijänoikeudella tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa (1961/404) määriteltyä tekijän yksinoikeutta 
päättää teoksensa käytöstä. Jotta teos saisi tekijänoikeudellista suojaa, teoksen tulee ylittää teoskynnys, eli teoksen tulee 
olla tarpeeksi omaperäinen ja itsenäinen työ. Tarkka teoskynnyksen määrittäminen edellyttää aina tapauskohtaista 
harkintaa. Tässä Sopimuksessa tulosaineistolla tarkoitetaan opinnäytetyöprosessin aikana aikaansaatuja tietoja, ideoita, 
menetelmiä, ratkaisumalleja tms. Tässä Sopimuksessa tausta-aineistolla tarkoitetaan opinnäytetyöprosessin 
ulkopuolella syntynyttä opinnäytetyöprosessissa tarpeellista tietoa, materiaalia tms. 
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VIII Yhteistyökumppanin vastuut 
Yhteyshenkilö ja tarvittavien 
tietojen luovuttaminen 

Yhteistyökumppani nimeää yhteyshenkilön tämän Sopimuksen velvoitteiden 
täyttämiseksi. Yhteistyökumppani sitoutuu antamaan Opiskelijan käyttöön 
opinnäytetyön tekemiseen tarpeelliset tiedot sekä antamaan opinnäytetyön aihepiiriin 
kuuluvaa tarvittavaa asiantuntijaohjausta. 
 

Tarkastusvelvollisuus Yhteistyökumppanin vastuisiin kuuluu tarkastaa ennen opinnäytetyön julkaisemista, 
ettei opinnäytetyö sisällä Yhteistyökumppanin salassa pidettävää aineistoa. 
Opinnäytetyön tarkastaminen on suoritettava kohtuullisen, kuitenkin viimeistään 
neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Opiskelija toimitti opinnäytetyön 
Yhteistyökumppanille. Mikäli Yhteistyökumppani ei kommentoi sille toimitettua 
opinnäytetyötä jäljempänä mainitun määräajan kuluessa, Opiskelijalla on oikeus 
julkaista opinnäytetyö.9 
 

 
IX Opiskelijan muut vastuut 
Toimintatavat Opiskelija sitoutuu työskentelemään tavoitteellisesti Yhteistyökumppanin kanssa ja 

noudattaa opinnäytetyötä tehdessään hyvän tutkimuskäytännön periaatteita. 
 

Ilmoitusvelvollisuus Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan Yhteistyökumppanille sekä LAB-
ammattikorkeakoululle yhteyshenkilön ja opinnäytetyön ohjaajaa koskevista 
muutoksista. 
 

Opinnäytetyön toimittaminen 
Yhteistyökumppanille 

Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu toimittaa arvosteltavaksi jätettävä opinnäytetyö 
Yhteistyökumppanille ennen työn julkaisemista. Mikäli Yhteistyökumppani ilmoittaa 
tarkastusajan kuluessa opinnäytetyön sisältävän salassa pidettävää tietoa, Opiskelija on 
velvollinen muokkaamaan opinnäytetyötään siten, ettei julkaistava opinnäytetyö sisällä 
salassa pidettävää tietoa. 
 

 
X Sopimusmuutokset 
Tätä Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti. Kirjallisen muutoksen tulee olla molempien Osapuolten 
allekirjoituksella hyväksymä. 
 
 
XI Voimassaolo 
Tämä Sopimus astuu voimaan molempien Osapuolten allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes Opiskelijan 
opinnäytetyö on julkaistu Theseus-portaalissa tai Osapuolet yhteisesti toteavat Sopimuksen päättyneen. 

  

XII Allekirjoitukset  

Opinnäytetyön tekijä(t) ja allekirjoitukset Aktivoi Päivämäärä ja napsauta + -painiketta lisätäksesi uusi rivi 

Päivämäärä 11.5.2021 
Paikka Lahti 
Allekirjoitus ja  
nimenselvennys 

 
 
_________________________________ 
Johanna Kautonen  ja Eevi Leppänen 
 

Yhteistyökumppanin allekirjoitus  
Päivämäärä 10.5.2021  
Paikka Lahti 
Allekirjoitus ja  
nimenselvennys 

 
 
_________________________________ 
Virpi Liljeström 

Päivitetty 27.8.2020 

 
9 Yhteistyökumppanin vastuista on mahdollista sopia tarkemmin erillisellä sopimusliitteellä. 



 

Liite 3. Palautelomake 

 

POWERPOINT ESITYKSEN PALAUTEKYSELY 

Kiitos, kun luit PowerPoint esityksemme. Tekemämme opas on opinnäytetyömme 

LAB Ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa, jonka tarkoituksena on li-

sätä tulevien sairaanhoitajien ammatillista osaamista verenvuotopotilaan postope-

ratiivisessa hoitotyössä. Palautteesi on meille arvokas, joten toivoisimme että vas-

taat alla oleviin kysymyksiin. Palaute kerätään nimettömänä ja käytämme vastauk-

sia ainoastaan PowerPoint työn arvioinnissa. 

 

Kiitos palautteestasi! 

Yhteistyö terveisin, 

Sairaanhoitajaopiskelijat 

Eevi Leppänen & Johanna Kautonen 

 

Linkki palautekyselyyn: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DlOXnSePN0Gi-

qVy03PJvLudZosiojc1EikPZRyVRWu5UNE00NEM2UDIz-

RTZDNk9SOExTVkE3NzBRTC4u  

 



 

 

 

Opinnäytetyön toteutuksen arviointi
Postoperatiivisen aikuisen potilaan leikkausta vaativan akuutin vuodon tunnistaminen ja hoitotyö 
Eevi Leppänen & Johanna Kautonen 
Kevät 2021

Oliko PowerPoint mielestäsi tarpeellinen?1.

0 en osaa sanoa

1 täysin eri mieltä

2 osittain eri mieltä

3 osittain samaa mieltä

4 täysin samaa mieltä.

Saitko uutta tietoa vuotopotilaan tunnistamisesta postoperatiivisessa hoitotyössä?2.

0 en osaa sanoa

1 täysin eri mieltä

2 osittain eri mieltä

3 osittain samaa mieltä

4 täysin samaa mieltä.

5/13/2021



 

 

 

Oliko PowerPoint esitys mielestäsi selkeä?3.

0 en osaa sanoa

1 täysin eri mieltä

2 osittain eri mieltä

3 osittain samaa mieltä

4 täysin samaa mieltä.

Oliko Powerpoint esitys mielestäsi sopivan mittainen?4.

0 en osaa sanoa

1 täysin eri mieltä

2 osittain eri mieltä

3 osittain samaa mieltä

4 täysin samaa mieltä.

Vapaa palaute5.
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